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1.      Увод     
•  Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно 
разрешително /КР/

Депо за неопасни отпадъци Суходол І-ви етап

•  Адрес по местонахождение на инсталацията:
гр.София;  район  Овча  купел;  кв.Суходол;  местност  Трайкович, 
Дреновец и Крушовец; ЕКАТТЕ: 99127 

•  Регистрационен № на КР:    № 376-Н0-ИО-АО/2009 г.

•  Дата на подписване на КР: 15.05.2009 год.

•  Дата на влизане в сила на КР: 04.06.2009 год.

•  Оператор на инсталацията 
Столична община - притежател на разрешителното. 
Съгласно   Договор под № РД-55-486/07.07.09 г.   между Столична 

община  и  „Чистота-Искър”  ЕООД  се  възлага  на  дружеството да 
извърши „Изграждане и експлоатация на І-ви етап на депо Суходол, за 
депониране на отпадъци”, в които се включват следните дейности:

-    Изграждане на съоръжения и рекултивация;
- Депониране на битови отпадъци

•  Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора
Собственик – Столична община, гр. София 1000, ул. „Московска” № 
33, тел. 02/ 980 98 51, факс. 02/ 980 98 70
e-mail: mboyadjiyska@sofia.bg 

Оператор - „Чистота – Искър” ЕООД, гр. София 1528, ул. „Искърско 
шосе” № 2, тел. 02/ 973 29 51, факс. 02/ 973 26 52
e-mail: chistota-iskar@dir.bg ; есо@chistota-iskar.com

•  Лице за контакти: инж. Павел Граматиков – Управител на „Чистота – 
Искър” ЕООД

•  Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти: 
гр. София 1528, ул. „Искърско шосе” № 2, тел. 02/ 973 23 10, факс. 
02/ 973 26 52
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e-mail: chistota-iskar@dir.bg ; есо@chistota-iskar.com

•  Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани 
в инсталацията/инсталациите 
  

В  изпълнение  на  договорните  отношения  между  Столична 
община  и  „Чистота-Искър”  ЕООД  през  2011  г  продължи 
обезвреждането на неопасни отпадъци,  генерирани на територията на 
Столична  община  в  депо  за  неопасни  отпадъци  Суходол  І-ви  етап, 
състоящо се от една клетка.  Успоредно с депонирането се извършиха и 
редица  строителни  дейности,  съобразени  с  разработения  проект 
„Работен  проект  за  използване  на  І-вия  етап  на  депото  за  неопасни 
отпадъци  в  кв.Суходол  за  депониране  на  битови  отпадъци”  1  част 
„Строително-конструктивна”. Беше изградена във височина един брой 
преградна дига №3, извършена вертикална планировка, както и част от 
техническата  рекултивация – положен хидроизолационен пакет върху 
част от преградна дига и изграден дренажен колектор за повърхностни 
води.

 Самото обезвреждане на отпадъците се извършваше при спазване 
на  технологията  за  депониране,  неразделна  част  от  проекта,  като 
успоредно  с  депонирането  по  работни  хоризонти  се  доизграждаха  и 
шесте  броя  вертикални  газови  кладенци  и  започна  изграждането  на 
седми  такъв,  необходими  за  събиране  и  отвеждане  на  акумулирания 
биогаз  от  отпадъчното  тяло,  вследствие  биологичното  разлагане  на 
органиката в него.  Ежедневно се попълваха специализирани работни 
карти,   които дават представа  всеки ден на кое поле от  кой работен 
участък  се  депонира,  на  кой  работен  хоризонт,  какво  количество 
отпадъци са обезвредени , каква специализирана техника е използвана и 
т.н.
•  Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите

Инсталация Позиция на 
дейността 

по 
Приложение 

№ 4 на 
ЗООС

Капацитет
[t/24h]

Капацитет
[t]

Количество депонирани отпадъци
[t] по години

2009 г. 2010 г 2011 г

 Депо  за  неопасни 
отпадъци  Суходол 
І-ви  етап,  състоящо 
се от една клетка

5.4 1 100 650 000 87 069,80
0

319 426,49
6

256 276,266
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Забележка:  Количеството  депонирани  отпадъци  през  2009  г  са  от  датата  на 
въвеждане в експлоатация на инсталацията и включват периода от 06.10.2009 г. до 
31.12.2009 г. при среднодневен капацитет от 1000,800 t/24h;
 През 2010 г  не се наблюдава превишаване на  среднодневния капацитет на 
инсталацията,  което  е   874,733 t/24h,  както  и  определения  общ  капацитет  на 
инсталацията.

През 2011  г също не се наблюдава превишаване на среднодневния капацитет 
на инсталацията, който е 702,520 t/24h  /Приложение №1 към доклада/. При така 
отчетените стойности за 27 –те месеца на работа на инсталацията, операторът счита, 
че некоректно са пресметнати количествата отпадъци , подлежащи на депониране, 
при което не е спазено Условие 4.1. от КР, и е превишен определения капацитет от 
650 000 t. В края на 2011 г операторът е извършил прецизно геодезическо заснемане 
на І-ви етап депо Суходол, при което е изчислен оставащ свободен обем от профил 
6 до профил 22 от порядъка на 39 200 м3.

•  Организационна  структура  на  фирмата,  отнасяща  се  до 
управлението на околната среда

1. инж. Павел Граматиков – Управител на „Чистота-Искър” ЕООД
2. инж. Нина Димитрова – Ръководител звено „екология”
3. инж. Димитър Жейнов –Ръководител на депо  за неопасни отпадъци 
кв. Суходол
4. Иван Иванов – Ръководител сепарираща инсталация
5. инж. Андрей Велев - Еколог

•  РИОСВ,  на  чиято  територия  е  разположена 
инсталацията/инсталациите : РИОСВ – София

•  Басейнова  дирекция,  на  чиято  територия  е  разположена 
инсталацията/инсталациите: Басейнова Дирекция Дунавски район с 
център гр. Плевен.

2.  Система за управление на околната среда

• Структура и отговорности



           ОРГАНОГРАМА НА „ЧИСТОТА – ИСКЪР” ЕООД                  

УПРАВИТЕЛ

ГЛАВЕН
СЧЕТОВОДИТЕЛ

РЪКОВОДИТЕЛ 
„ДЕПО-СУХОДОЛ”

РЪКОВОДИТЕЛ
„СЕПАРИРАЩА 
ИНСТАЛАЦИЯ”

НАЧАЛНИК
„АТМ”

РЪКОВОДИТЕЛ
”ЕКОЛОГИЯ”

РЪКОВОДИТЕЛ
„ЕМД”

Експерт
УЧР

Организатор
МПГЗ,
охрана

Организатор
външни 
услуги

Общ р/к
миене

Експерт, 
капитално

 с-во

Еколог
Счетоводители

Експерт, 
стопанска д/т

Специалист
ТРЗ

Отчетник,
материали

Началник 
смяна

Техник 
строителство

Отчетник 
водещ 

документи

Отчетник
материали

Специалист
В и К

Помпиери

Инспектори
екология

Шофьори,
автобус

Машинисти
ПСМ

Общи 
работници

Строителни 
работници

Оператор, отговорник 
производство

Сортировачи, БО

Електромонтьор

Машинисти, ПСМ

Общи работнициМеханик

Механик

Монтьори,
поддръжка на ИО

Шофьори,спец.
тежк.автомобил

Снабдител, 
доставчик

Организатор
работа с 
клиенти

Работник, 
аварийно звено

Пазачи

Монтьори,
верижни и 

колесни м/ни

Шофьори,
цистерна

Монтьори,
поддръжка на 

ИО

Шофьори,
спец.тежк.
автомобил

Шофьори,
цистерна

Шофьори,
самосвал

Монтьори,поддръжка 
на ИО

Шофьори,спец.тежк.
автомобил

Шофьори, самосвал

СЕКРЕТАР,
ДЕЛОВОДИТЕЛ

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЪКОВОДСТВОТО ПО ЗДРАВЕ 
И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА И ОКОЛНА СРЕДА

ПРЕДСТАВИТЕЛ НА РЪКОВОДСТВОТО







За разпределение на отговорностите в изпълнение на  усл.5.1.1. от 
КР е определен персонала, който ще извършва конкретни дейности по 
изпълнение  на  условията  в  КР,  както  са  определени  и  лицата, 
отговорни за изпълнението им. За целта са изготвени и актуализирани 
изискващите  се  списъци  по  усл.5.1.1  и  усл.  5.1.2 на  КР,  които  се 
съхраняват  при  Ръководителя  на  депото.   През  2011  г  е  настъпила 
промяна  на  лицата ,   персонала  и  отговорностите  им,  поради  което 
последните  е било необходимо да се актуализират.

•  Обучение
Операторът е изготвил и изпълнява годишна програма за обучение 

за  2011 г,  в  зависимост  от  определените  потребности,  с  което 
изпълнява усл.5.2.1 от КР. Темите са разпределени по тримесечия, като 
през изтеклата отчетна  2011 г е проведено:

- Участие  на  отговорни  длъжностни  лица в  семинари и  тяхното 
обучение  /обучение  за  придобиване  на  удостоверение  за 
професионална  компетентност  на  Н-к  автотранспорт  и 
механизация;  в  семинар  –   относно  годишно  данъчно 
приключване за 2011 г;   в семинар – за последните промени в 
пенсионно-осигурителното законодателство и др/

- Извънфирмени обучения по здравословни и безопасни условия 
на  труд  –   На  отговорното  лице  по  ЗБР  ,  на  членовете  на 
комитета по условия на труд, както и на монтьори за работа с 
бутален компресор

- Вътрешно  обучение  на  персонала  на  депото  с  актуализирания 
списък  с  новите  аспекти  /замърсители/  в  подземните  води  и 
тяхното управление .

•  Обмен на информация
На депото за неопасни отпадъци Суходол се поддържа и съхранява 

актуален списък с отговорните лица по изпълнение на условията към 
КР, с имената им, длъжностите, местоположение на работните места и 
телефони за връзка с тях. Изготвен е и се поддържа и актуален списък 
на органите и лицата, които трябва да бъдат уведомявани по условията, 
с  техните  адреси,  телефони  за  връзка  и  други  възможни  начини  за 
комуникация, с което  се изпълняват усл.5.3.1 и усл.5.3.2 от КР. 

•  Документиране



Операторът на инсталацията е разработил списък с необходимите 
нормативни  актове  по  околна  среда,  които  се  отнасят  към  нейната 
дейност,  който  системно  се  актуализира./усл.5.4.1./  В  него  са 
отбелязани последните промени през отчетния период в нормативната 
база / в Закона за управление на отпадъците, в Закона за опазване на 
околната среда, в Закона за чистотата на атмосферния въздух, в Закона 
за отговорността  за  предотвратяване  и  отстраняване  на  екологични 
щети, в Закона за защита при бедствия и други, както и в Наредба №8 
“За условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и 
на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане 
на  отпадъци”/  В  списъка  са  отбелязани  и  отменените  нормативни 
актове.

Още  през  2007  г.  „Чистота-Искър”  ЕООД  е  сертифицирано  по 
14001:2004  –  стандарт,  определящ  изискванията  към  система  за 
управление на околната среда. Неотменна част от него са разработени 
образци  на  оперативни  документи  „дневник  на  оригиналите  на 
документи” и „дневник на разпространение на документи”. В първия 
оперативен  документ  се  описват  всички  законови  и  подзаконови 
нормативни актове по околна среда,  както и всички други вътрешно 
фирмени правила, инструкции и др., имащи отношение към цялостната 
дейност  на  инсталацията.  Във  втория  оперативен  документ  срещу 
имена , подпис и  с дати са предоставени и се предоставят всички нови 
нормативни  изисквания  и  документи  ,  касаещи  работата  на 
инсталацията  както  на  ръководителя  на  депото,  така  и  на 
лицата/персонала, отговорен за тяхното изпълнение. На площадката е 
осигурено  документиране  и  списък   на  необходимите  инструкции, 
изисквани с комплексното разрешително.

Инструкциите  и  прилежащата  документация  се   съхраняват  от 
ръководителя на депото на достъпно място за всички служители, както 
и за лицата,  отговорни  за  тяхното  изпълнение.  С  горецитираните 
процедури се изпълнява усл. 5.4.2 и усл.5.4.3  към КР.

•  Управление на документи
В  изпълнение  на  усл.5.5.1 от  КР операторът  на  инсталацията 

прилага инструкция за актуализация на документите изисквани с КР.За 
целта  всички  нормативни  актове  ,  разпоредби  и  изискващи  се 
документи заведени под идентификационен номер при регистрирането 
им  ,  ежемесечно  се  актуализират  от  Ръководител  звено  „екология”, 
като  се  следи   за  всяка  промяна  в  тях,  промяна  в  работата  и 
управлението  на  инсталацията.  Измененията    своевременно  се 



отразяват , документират и предоставят на ръководителя на депото. По 
оперативна процедура към системата за управление на околната среда 
невалидната  документация  се  изземва  и  съхранява  в  архива  на 
администрацията.

•  Оперативно управление
В  изпълнение  на  усл.5.6.1 на  КР са  изготвени  и  одобрени  от 

Управителя инструкции за експлоатация и поддръжка, както  и всички 
необходими  инструкции,  изисквани  с  разрешителния  документ  за 
инсталацията.

•  Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия
По усл.5.7 от КР операторът е разработил  и прилага писмени 

инструкции  за  мониторинг  на  всички   емисионни   и  технически 
показатели,  извършва  мониторинг  по  тях  и   спазва  разработени 
писмени  инструкции  за  периодична  оценка  на  съответствието  на 
стойностите им с тези показатели, които са определени в условията на 
комплексното  разрешително.  В  инструкциите  за  мониторинг  е 
включено  и  условие  за  установяване  на  причините  за  допуснатите 
несъответствия и какви коригиращи действия се предприемат, в това 
число и в управлението на околната среда.  При спазване указанията в 
инструкциите  всички  наблюдения  върху  техническите  и  емисионни 
показатели се отразяват в Дневници към КР, които се съхраняват при 
Ръководител  депо  /дневник  за  документиране  мониторинга  на 
водопроводната мрежа, дневник за наблюдаваните емисии на вредните 
вещества  във  въздуха,  дневник  за  наблюдаваните  емисии на  вредни 
вещества във водите и др./

Към  внедрената  система  за  управление  на  околна  среда  в 
дружеството  е  наличен  оперативен  документ  „План  за  вътрешно  –
фирмен мониторинг на дейностите, свързани с управление на околната 
среда”, към който са включени ежемесечни наблюдения на определени 
условия от КР. За целта се попълва Контролен лист ОД 7.6., в който се 
регистрират  визуални  наблюдения  върху  определени  изисквания, 
поставени  конкретно  в  КР  като:  състояние  на  охранителни  канали, 
състояние на шахти, наличие на неорганизирани емисии, наличие на 
неприятни  миризми,  спазване  на  инструкциите  към  КР,  водене  на 
дневници  и  документация.  В  него  при  констатирани  и  описани 
несъответствия  се  посочват  какви  са  предприетите  мерки  и  в  какъв 
срок ще се отстранят несъответствията. Когато времето в рамките на 
работния ден е недостатъчно – се пуска лист за коригиращи действия 



със срок, отговорник по корекциите, както и дата с подпис на лицето, 
констатирало  отстраняването  им  при  контролната  последваща 
проверка.  Така през годината са записани неколкократно наличие на 
нарушена проводимост на охранителните – източен и западен канали с 
предприети  мерки  –  своевременното  им  прочистване;  наличие  на 
неприятни миризми поради отсъствие на земни маси, необходими за 
запръстяване  на  работния  участък,  вследствие  неритмичност  в 
доставката  им  и  предприето  коригиращо  действие  –  уведомително 
писмо до СО и молба за съдействие.

•  Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

Операторът е изотвил писмена инструкция за преразглеждане и 
при  необходимост  актуализиране  на  инструкциите  за  работа  на 
технологичнота/пречиствателното  оборудване  след  всяка  авария  в 
изпълнение на усл.5.8.1 от КР, която през 2011 г не е прилагал.

През изтеклата година не са възниквали аварийни ситуации, които 
да застрашават околната среда и здравето на хората и не се е налагало 
преразглеждане  и  актуализиране  на  инструкциите  за  работа  на 
технологичното оборудване .

В изпълнение на усл.5.8.2 от КР в дружеството е актуализиран през 
2011 г  разработения „План за действия при възникване на бедствия, 
аварии  и  кризисни  ситуации  на  депо  за  неопасни  отпадъци 
кв.Суходол”,   утвърден  от  Управителя  на  „Чистота-Искър”  ЕООД, 
съгласуван с Кмета на район „Овча купел” и  с Началник РС ПБЗН .   В 
него  са  идентифицирани  всички  възможни  аварийни  ситуации  с 
въздействие върху околната среда и здравето на хората както и начина 
на  действие  за  всяка  от  тях,  който  осигурява  най-добра  защита  . 
Определени са средствата за противодействие на възможните аварии, 
местата с разположението им, редовната им проверка и поддръжка в 
изправност.   Изготвен  е  и  се  актуализира  списък  на  персонала  /  с 
изписани телефонни номера и начините за оповестяването им/, който е 
отговорен  за  изпълнение  на  действията,  предвидени  в  Плана. 
Сформирана е оперативна група за действия при възникване на аварии. 

•  Записи  
В изпълнение на условие 5.9. от КР всички записи, регламентирани 

в  документите  се  водят  редовно  и  са  на  разположение  на 
заинтересованите страни.



Всички резултати от наблюдението на емисионните и  техническите 
показатели,  от  оценка  на  съответствието  им  с  изискванията  на 
условията в КР и коригиращите действия се документират, съхраняват 
и  се  предоставят  при поискване от компетентния орган. Операторът 
изпълнява изискванията, поставени в усл.5.9.2 и усл.5.9.3 от КР , като 
документира  и  съхранява   данните  за  причините  за  установени 
несъответствия и предприети коригиращи действия. Той документира и 
съхранява  и  данните  от  преразглеждането  и  актуализация  на 
инструкциите.  Изготвен  е  списък  с  документите,  доказващи 
съответствие  с  условията  ня КР и съхраняването  на  тези  документи 
/фактури, пътни листа, специализирани работни карти  и др./ 

•  Докладване
Съгласно  условие  5.10.  на  комплексното  разрешително и  на 

нормативната  уредба  операторът  на  инсталацията  е  задължен  да 
докладва  за  изпълнение на всички дейности,  регламентирани по КР, 
като  за  всяка  отчетна  година  изготви  Годишния  доклад  по  околна 
среда, какъвто е настоящия, който предоставяме. 

•  Актуализация на СУОС   
С  влизането  в  сила  на  настоящото  разрешително  притежателят 

прилага  системата  за  СУОС,  която  отговаря  на  посочените  в 
разрешителното  изисквания.  Определени  са  отговорни  лица  по 
дейностите за изпълнението в него. Поддържат се актуалните списъци , 
които се предоставят при поискване от компетентните органи. 

Персоналът,  изпълняващ  задачи  по  условията  в  КР  има 
необходимата  компетентност, придобита  на  основата  на  подходящо 
обучение и опит. 

Към  момента  не  се  е  налагало  актуализация  на  СУОС,  поради 
отсъствие на актуализация или изменение на издаденото КР.

•  Уведомяване
Тъй като през  2011 г  не е  имало случаи на  аварийни и  други 

замърсявания,  с които да са нарушени установените с нормативен акт 
или с настоящото разрешително норми, дружеството не е уведомявало 
Кмета на общината, РИОСВ –София, Областния управител, Басейнова 
Дирекция,  Органите на „Гражданска защита” към МВР.

Всички резултати от мониторинга, определен в условията на КР 
са докладвани в РИОСВ – София, респективно и в Басейнова дирекция, 



при което са спазени изискванията, поставени в усл.7.1. и усл.7.2. на 
КР.

8  .    Използване на ресурси
8.1. Използване на вода

Таблица 3.1 ( по Условие 8.1.2. от КР)

Източник 
на вода

Годишно 
количество, 
съгласно КР

Количество 
за единица 

продукт 
съгласно КР

Използвано 
годишно 

количество
m3

Използвано 
годишно 

количество за 
единица 
продукт

m3  /t

Съответствие

1. ВиК 
мрежа
градски 
водопровод 
2. Собствен 
водоизточ-
ник

няма норма

няма норма

-

0,0331

3 613

\

480

0,0141

0,0230

-

Да

В изпълнение на  условие 8.1.1 от КР депото се захранва с вода 
от градската водопроводна мрежа въз основа на актуален договор със 
„Софийска вода” АД като спазва условията в него, както и на актуално 
разрешително  за  водовземане  при  спазване  на  условията  в  него. 
Изразходваните количества вода за битово-питейни нужди  се отчитат 
по  показания  на  водомер  и  се  изчисляват  количествата  им,  като  се 
документират в месечни справки, независимо, че не са заложени в КР. 
Определянето  на  годишното  количество  изразходвана  вода  за 
производствени нужди е на база разработена инструкция  /усл.8.1.4.2 
от КР/, според която се регистрира в дневник месечната консумация на 
вода  за  инсталацията  за  производствени  нужди  от  собствен 
водоизточник, депонираните отпадъци за съответния месец /т/ както и 
месечната  консумация  на  вода  за  производствени  нужди  за  тон 
депониран отпадък. На база отразените данни в дневника се определя 
годишната  консумация  на  вода  за  производствени  нужди  за  тон 
депониран  отпадък.  За  2011  г няма  превишение  на  разрешеното 
количество  използвана  вода,  както  е  видно  в  табл.3.1.,  с  което 
операторът изпълнява усл.8.1.2 по КР.

Операторът на инсталацията е разработил и прилага инструкция 
за  поддръжка  и  проверка  на  водопроводната  мрежа на  площадката, 



отстраняване  на  течове  и  установяване  причините  за  тях,  с  което 
изпълнява  усл.8.1.4.4  от  КР.   Във  въведения дневник  ежедневно  се 
правят записи от специалист „В и К ” за констатирани  течове и аварии 
по водопроводната мрежа, причините за възникването им, както и срок 
за отстраняване, изпълнението на които се удостоверява с подпис.  При 
проверките на водопроводната мрежа  предимно са установени течове 
от  развалени  батерии  при  душове  ,  при  мивки,  теч  от  казанчета  на 
тоалетни при излезли от експлоатация швимери.. 

3.2. Използване на ел.енергия
Таблица 3.2 ( по Условие 8.2.1.1 от КР)

Електроенергия/ 
Топлоенергия

Количество за 
единица продукт 

съгласно КР

Използвано годишно 
количество за единица 

продукт

Съответствие

Електроенергия 0,72  кWh/t 0,53 кWh/t   Да

В изпълнение  на  усл.8.2.2.1 от  КР изразходваното  количество 
електроенергия  се  отчита  по  електромери  и  се  удостоверява чрез 
фактури.  Операторът  прилага  инструкция  за  пресмятане/изчисляване 
на  изразходваните  количества  електроенергия,  изразени  като  обща 
месечна  консумация  за  площадката,  месечна  консумация  за 
инсталацията, предмет на КР, месечна консумация за депониране на 1 т 
отпадък  и  годишна  консумация  за  депониране  на  т  отпадък. 
Изразходваните  количества  електроенергия  се  отчитат   и  се 
документират  като  месечни справки в  дневника на КР.  Операторът 
оценява  съответствието  на  изчислените  количества  изразходвана 
електроенергия  с  определената  такава,  като  за  2011  г  не  са 
констатирани  несъответствия  и  не  се  е  налагало  да  се  предприемат 
коригиращи  действия.  Както  е  видно  в  табл.3.2.  не  се  наблюдава 
превишение  на  използваното  количество  електроенергия  за  единица 
продукт за годината.

В изпълнение изискванията на усл.8.2.1.2 операторът е изготвил 
и прилага  инструкция  за  експлоатация  и  поддръжка  на  помпена 
станция и  сепарираща  инсталация  като основни консуматори на 
електроенергия  на  площадката. Резултатите  от  експлоатацията  и 



подръжката на  помпената станция  се  документират  в  специален 
дневник при помпена станция.  В него се отразяват и интервалите на 
централно  спиране  на  елзахранването  ,  както  и  принудителните 
спирания / при подмяна на смукателна потопяема помпа в басейна за 
инфилтрат  –  м.февруари,  при  нарушено  външно  ел.захранване  на 
помпена станция през м.юли, при подмяна на изгорели предпазители за 
високо напрежение на мачтов трафопост, от който се захранва главното 
табло на помпена станция – м.май и др/. Аналогично се води дневник и 
при сепариращата инсталация. В него също се отразяват аварийните и 
принудителни  спирания  на  елзахранване.  Отразяват  се  дните,  през 
които  не  работи  инсталацията  и  не  консумира  електроенергия 
/неработеща  инсталация  през  целия  януари  поради  изпълнение  на 
проект  „Оптимизиране  на  работата  на  инсталация  за  сепариране  на 
смесен  битов  отпадък  за  нуждите  на  депо  за  неопасни  отпадъци 
„Суходол”  по  части  технологична,  отопление,  вентилация, 
климатизация  и  електротехническа  ;  принудителни спирания  поради 
подмяна  на  ленти   поради  скъсване  от  нежелани  компоненти  на 
отпадъка,  задръствания  на  лентите  от  отпадъци  и  др/  .  Така  се 
изпълняват изискванията на условие 8.2.2.3. на КР.

З.З. Използване на суровини, спомагателни материали и горива
Таблица 3.3.1

Не е заложено условие в КР.

Таблица 3.3.2.

Спомагателни 
материали

Годишно 
количество, 
съгласно КР

Количество
 за единица 

продукт 
съгласно

КР

Употребено 
годишно 

количество

Количество за 
единица продукт

Съот-
вет-

ствие

- - - - - -

. Не е заложено условие в КР.

Суровини Годишно 
количество,съгласн

о КР

Количество за 
единица 

продукт,съгласно 
КР

Употребено 
годишно 

количество

Количество 
за единица 
продукт

Съответствие

- - - - - -



Таблица 3.3.3.

Не е заложено условие в КР.

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

 Операторът  не  съхранява  суровини,  спомагателни  материали, 
горива и продукти, поради което не съществуват поставени условия в 
КР, респективно не се докладва информация към ГД.

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

4.1 Доклад  по  Европейския  регистър  на  емисиите  на  вредни 
вещества /ЕРЕВВ/ И РКТК 

В изпълнение на усл.   9.6.1.3 и 10.1.2.5     към КР  операторът на 
депото  въз  основа  на  оценка  на  замърсителите  от  площадката  в 
атмосферния въздух и в отпадъчните води докладва данни,  определени 
чрез  измервания  и  изчисления  и   представени  в  Таблица  1 от 
Приложенията на ГД.

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух
В  КР  по  условие  9.1. е  заложена  работа  на  инсталацията  за 

изгаряне на биогаз. Операторът не е изпълнявал  условия 9.1.1, 9.1.2, 
91.3 и 9.1.4 поради изведена от експлоатация инсталация за изгаряне на 
биогаза. В дневника на горелката е отразено спиране на работата и от 
14.10.2010 г във връзка с подготвителни дейности към свързването и 
към КО-генерираща инсталация за работа като неин резервен вариант и 
въвеждането  в  експлоатация  на  инсталация  за  обезвреждане  и 
оползотворяване на сметищен газ – модулна КО-генерация, като част 
от „Система за обезвреждане и оползотворяване на сметищния газ от 
депо  за  неопасни  отпадъци,  чрез  производство  на  електроенергия  и 

Горива Годишно 
количество,съгласн

о КР

Количество за 
единица 

продукт,съгласно 
КР

Употребено 
годишно 

количество

Количество 
за единица 
продукт

Съответствие

- - - - - -



топлоенелгия към депо за неопасни отпадъци Суходол – І-ви и ІІ-ри 
етапи”.  Изискванията  за  КО-  генериращата  инсталация, 
оползотворяваща отделящия се биогаз от стария І-ви етап на депото и 
от  първа  клетка  на  втория  етап  от  експлоатацията  му  ,  въведена  в 
действие след разрешение за ползване на строеж на ДНСК под № СТ-
0517/12.01.2011 г,  са обект на друго КР. 

В  изпълнение   на  усл.9.2.1 от  КР  при спазване  разработената 
технология  на  експлоатация  операторът  е  започнал  изграждането  на 
система за отвеждане на образуваните газове /за клетка1/ от тялото на 
депото  -   успоредно  с  депонирането на  отпадъците се  изграждат 
вертикалните  газови  кладенци,  елементи  от  нея,  в  съответствие  с 
проектните решения. Тъй като едва след полагането на първия работен 
хоризонт с отпадъци се поставя първия габион /конструкция/ на всеки 
кладенец, през 2011 г продължи доизграждането на шест броя газови 
кладенци /ГК№6, ГК№7, ГК№8, ГК№9, ГК№10 и ГК№11/ и започна 
изграждането  през  м.октомври  на   нов  седми  по  проектно  решение 
отразен под ГК№5 . В съответствие с проектните изисквания тяхната 
номерация  е  обратна  на  тази,  която  е  въвел  операторът  ,  следвайки 
последователността  на  изграждането  им.  Поради  изложеното,  към 
доклада  прилагаме  Схема  №1 с  местоположение  и  номерация  на 
наличните през 2011 г вертикални газови кладенци. 

През  2011  г се   извършваше само  депониране  на  отпадъци  в 
първа клетка І-ви етап, при  коeто работните коти по профили са далече 
от  последния  работен  хоризонт  ,  над  който  следва  да  се  извърши 
изграждане  на  глинен  запечатващ  слой   и  се   пристъпи  към 
техническата  рекултивация. Поради  гореизложеното  все  още  е 
неизпълнимо   изграждането на  хоризонтален газов дренаж, включващ 
дренажен  слой  от  чакъл,  осигуряващ  отвеждането  на  биогаза  до 
вертикалните  газови  кладенци  и  разполагането  на  газоотвеждащи 
тръби  с  диаметри  100  мм  и  110  мм,  при  което  не  е  осъществимо 
изпълнението на усл.9.2.1.2 ; 9.2.2. ;9.2.3 и 9.2.4.

 Условия 9.3.1  и 9.3.2. от КР са неприложими през 2011 г. , тъй 
като не се е пристъпило към изграждане на цялостната газоотвеждаща 
система  и  не  са  обхванати  газовите  емисии  на  вредни  и  опасни 
вещества   от  цялата   клетка,  поради  все  още  неизградени  в 
съответствие  с  проектните  решения  останалите  вертикални  газови 
кладенци,  а  още  повече,  че  рекултивационните  дейности  не  се 
изпълняват  през 2011 г ,  тъй като в клетката все още се депонират 
отпадъци. Освен това наличните вертикални кладенци все още не са 



доизградени  ,  респективно  газовите  емисии не  са  подведени  да  се 
изпускат организирано през изпускащото устройство №1.

В  изпълнение  на  усл.9.3.3  от  КР операторът  е  разработил  и 
прилага инструкция  за  периодична  оценка  на  наличието   на 
неорганизирани емисии, мерки за предотвратяването  и ограничаването 
им  и  извършване  на  периодична  оценка  за  спазване  на  мерките, 
установяване  причините  и  предприемането на  коригиращи действия. 
Притежателят на КР е осигурил на депото специализиран автомобил 
водоноска,  чрез  който  системно  овлажнява  с  вода  участъците  от 
площадката, които се явяват източници на неорганизирани емисии на 
прах, а когато е натрупана кал през мокрите сезони ги и измива, с което 
изпълнява  усл.9.3.5. от КР. Както бе упоменато по-горе се извършва 
ежемесечен мониторинг върху наличието на неорганизирани емисии, 
който се документира в контролния лист - оперативен документ към 
системата за управление на околната среда, с дата, подпис на еколога, 
извършил наблюдението,  констатациите,  причините  и   предприетите 
действия.  Така  през  годината  при  отразени  записи  с  наличие  на 
неорганизирани имисии /прах/ в атмосферния въздух се е пристъпвало 
към предприемане на коригиращо действие – оросяване на подходите и 
пътя към работния участък, доказано с пътни листа с товарителници, с 
което изпълнява условие 9.3.4 .

В изпълнение на  усл.9,4  и неговите подусловия  -9.4.1; 9.4.2.; 
9.4.3; 9.4.4.  от КР операторът се стреми и осигурява всички дейности 
на  площадката  да  се  извършват  по  начин,  който  да  ограничава 
разпространението на миризми извън площадката. За целта ритмично 
се доставят необходимите количества земни маси за запръстяване. За 
тяхната  доставка  по  произход и количество,  както и  за  използвани 
земни маси по дни се води дневник. Ежедневно се попълват работни 
карти, с отразени на тях големина , площ и размер на дневния работен 
участък, спрямо които се документират използваните количества земни 
маси.  Редовно  се  попълва  и  дясната  част  на  прошнурованата  и 
прономерована, заверена от РИОСВ отчетна книга за депо по образец 
към Наредба №9/2004 г.- колона „запръстяване”.  Както бе упоменато 
по-горе,  ежемесечно  се  извършва  проверка  от  еколога  на  депото  за 
наличие  на  неприятни  миризми,  идентифицират  се  причините  за 
появата  им,  като  се  набелязват  и  конкретни  мерки  за  тяхното 
отстраняване. Всички констатации се отразяват в Контролния лист ОД 
7.6 към СУОС за мониторинг по условията на КР. През изтеклата 2011 
г са отразени две констатации с наличие на неприятни миризми – при 
обрушен участък по десния скат на тялото на депото и при незапръстен 



работен  участък  поради  неритмично  доставяне  на  земни  маси  за 
ежедневно  запръстяване.  За  отстраняване  на  несъответствията  са 
пуснати листи за коригиращо действие,  с отразено какво действие се 
предприема, срока за изпълнение и кой е отговорен за отстраняването 
им.   При  последващ  мониторинг  от  еколога  в  контролния  лист  се 
отразява дали е изпълнено мероприятието. Операторът в съответствие с 
усл.9.4.4 от КР е изготвил и прилага инструкция за периодична оценка 
на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите на 
интензивно  миришещи  вещества,  установяване  причините  за 
несъответствие и предприемане на коригиращи действия.

През 2011 г. не са постъпили жалби за наличие на миризми при 
оператора на депото.

В  изпълнение  на  усл.9.5.1 от  КР  „Чистота-Искър”  ЕООД 
извършва ежемесечни имисионни измервания чрез мобилната станция 
на  ИАОС за  определяне  на  концентрациите  на  вредните  вещества  в 
атмосферния  въздух,  които  се  сравняват  с  действащите  норми, 
определени в съответните нормативни документи .  Изследванията се 
правят в два измервателни пункта – при работната клетка на депото и в 
най-близкото населено място – в случая  в квартал  Суходол, за да се 
прецени дали дейностите на депото оказват влияние върху качеството 
на  атмосферния  въздух при  него.  От  представените  протоколи  за 
ежемесечните  имисионни  изследвания  на  депо  Суходол  І-ви  етап е 
измерено  незначително  превишение  по  показател  прах /  под 
допустимите  норми  са  стойностите,  отчетени  през  м.януари,  м.май, 
м.август  и  м.декември./  Несъмненно минималните  превишения  се 
дължат и на  кумулативния  ефект  от  близко  разположения 
Околовръстен  път  и  битовия  сектор.  Незначително  превишение  над 
ПДК  еднократно  /през  м.ноември/   се  наблюдава  при  показател 
сероводород при работната клетка на депото, докато в кв.Суходол този 
замърсител,  както  и  прахта  са  под  определените  за  него  норми  в 
атмосферния въздух. 
 Протоколите  с  резултатите от  изследванията  се  представят  в 
РИОСВ - София. 

Притежателят  на  комплексното  разрешително  в  изпълнение  на 
усл.9.6.1.1 от  него  извърши  целогодишно  ежемесечни собствени 
периодични измервания на емисиите на вредни вещества в отпадъчните 
газове, изпускани от изходите на газовите кладенци в клетка 1 на І-ви 
етап –  6 на брой,  с  посочени номера  ГК№6, ГК№7, ГК№8,  ГК№9, 
ГК№10  и   ГК№11,  както  и  през  месеците  ноември  и  декември  в 



изградения през м.октомври седми по ред , отбелязан по проект като 
ГК№5.

 Съгласно табл.9.6.1 от КР ежемесечно се измерват  от изходите 
на  вертикалните  газови  кладенци  количествата  на  наблюдаваните 
показатели  в   mg/Nm3    ,  а  именно  метан,  въглероден  диоксид, 
кислород, сероводород  и водород.  Това  се  осъществява  от 
акредитираната лаборатория  за изпитване и калибриране „Липгеи” при 
„Пехливанов  –  инженеринг”ООД въз  основа  на  договор  ,  както  и 
отразяването  на  всички  други  необходими  данни,   спазвайки 
разпоредбите на   Наредба №6/99 г за реда и начина за измерване на 
емисиите  на  вредни  вещества,  изпускани  в  атмосферния  въздух  от 
обекти с неподвижни източници, с което се изпълнява  усл.9.6.1.2. от 
КР.

Данните  са  посочени  в  Т  аблица  2.  Емисии  в  атмосферния   
въздух към приложенията на настоящия ГД.

Операторът,   изпълнявайки  изискванията  на  усл.9.6.2.1 от  КР 
през  годината,  е  документирал и  съхранява  за  всеки  газов  кладенец 
максимален  дебит  ,  стойностите  на  контролираните  параметри, 
честотата на мониторинга в таблици като ги предоставя при поискване 
от контролния орган. /Приложение №2/

От таблиците е видно , че процесите на гниене на органиката в 
депонираните отпадъци  са започнали и търпят развитие в зависимост 
от сезона.

Операторът  на  инсталацията  документира  и  съхранява  на 
площадката  резултатите  от  изпълнението  на  мерките  за 
предотвратяване/намаляване  на  неорганизираните  емисии  и 
интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите , което се 
изисква по усл.9.6.2.3. на КР в дневници и контролни листове.

През  2011 г  не  са  постъпили жалби и  оплаквания  за  миризми 
вследствие  дейностите,  извършвани  на  площадката.  Все  още  не  е 
изградена  газоотвеждащата  система,  поради  което  операторът  не 
документира  и  не  съхранява  резултати  от  проверки  на  нейната 
ефективност т.е. изпълнява изискванията на усл.9.6.2.4. и 9.6.2.5 от КР.

 

4.3. Емисии на вредни вещества в отпадъчните води
Производствени отпадъчни води



От момента на експлоатация на депото и след издаването на КР в 
изпълнение на усл.10.1.1 отпадъчните води /инфилтрат/ не се заустват 
в дерето ,а се събират в ретензионен резервоар.

В изпълнение на условие 10.1.1.1 от КР операторът поддържа в 
постоянна  изправност  съоръженията  към  дренажната  система  за 
инфилтрат  от  тялото  на  депото  –  помпена  станция,  събирателен 
резервоар  за  инфилтрат,  резервоар  за  дренажни  води  и  ревизионни 
шахти. През 2011 г  горепосочените действия  бяха  регламентирани в 
инструкция  за  периодична  проверка. Проверките  се  отразяват  в 
дневник на помпената станция. Ежедневно от помпиерите се попълват 
данни със замереното в началото и в края на работния ден  ниво на 
инфилтрата,  констатирани  отклонения  от  функционирането  на 
съоръженията  към  дренажната  система,  предприети  мерки, 
отстраняване на несъответствията.Така в дневника са отразени сменяне 
на  аварирала  смукателна  помпа  за  инфилтрат  през  м.декември, 
регулярното почистване на изгребната шахта за обиране на инфилтрат 
на  площадката  за  изтакане  на  инфилтрата  в  специализираните 
автомобили цистерни.

Инфилтратът, отделен от отпадъчното тяло на депото по време на 
експлоатацията  му  се  събира  в  ретензионен  басейн /събирателен 
резервоар/ ,  след  което  се  предоставя  за  пречистване  на  СГПСОВ- 
кв.Бенковски чрез приемането му в РШ, намираща се извън кв.Суходол 
в посока Банкя  в дясно на околовръстен път, въз основа на актуален 
договор  между  „Чистота-Искър”  ЕООД  и  Софийска  вода  АД. Така 
операторът изпълнява усл.10.1.1.2 от КР.

„Чистота-Искър” ЕООД не нарушава изискванията  в условията 
на  КР  за  точка  за  заустване  –  определена  по  договора  и  точка  на 
пробовземане  на  инфилтрата,  а  именно  –  събирателен  резервоар с 
координати У42°41′43,7″, Х23°12′24,0″означен на Приложение ІІ 5.6 – 
План  за  собствен  мониторинг,  съгласуван  с  РИОСВ  /ИАОС  от 
заявлението за КР.

По  усл.10.1.2.1 от КР през  2011 г  са  снемани показателите  - 
количество валежи, температура /минимална, максимална в 14 ч. СЕТ/, 
посока  и  сила  на  вятъра  и  атмосферна  влага от  собствената 
метеорологичната станция, но същата в последствие с преместването и, 
с  надграждането  на  напречната  дига  на  клетката  на  І-вия  етап  и 
стартиране  изграждането  на  КО-генериращата  инсталация   често 
получаваше  смущения  и  отказваше  понякога  да  работи  поради 
амортизация, неизвършвана системна поддръжка от специалисти през 
10-те години на ползване или други неизяснени  причини.



По усл.10.1.2.3 от КР за изчисляване на количествата инфилтрат, 
който се отделя от тялото на депото и се предава на Софийска вода АД 
за пречистване, операторът изготвя и документира дневни и месечни 
справки по определен образец, както и годишна справка. Количествата 
инфилтрат  се  пресмятат  на  база  вместимостта  на  извозващите  го 
специализирани автомобили /м3/ ежедневно, отразено в дневника при 
помпена станция.

Притежателят  на  КР  по  време  на  експлоатация  на  депото 
извършва  мониторинг  на  инфилтрата,  съгласно  определените 
изисквания  по  показатели  и  честота  на  пробовземане в  таблица 
10.1.2.2.  от КР,  като пробите се подлагат на изследване и анализ от 
акредитираната  лаборатория  на  Евротест-Контрол  ЕАД,  с  която 
дружеството  е  сключило  договор. Всички  данни  се  документират  в 
дневник.  Оператарът е  разработил и прилага  писмена инструкция за 
проверка на съответствието на измерените стойности за концентрация 
на  вредните  и  опасни  вещества  в  отпадъчните  води  с  определените 
гранични  стойности  на показателите,  посочени  в  договора  със 
Софийска вода АД  .   В писмената инструкция са включени и какви 
коригиращи действия  се предприемат при установяване на причините 
за несъответствие, при което е спазено усл.10.1.2.4 от КР.

Резултатите от анализите на вредни вещества в отпадъчните води 
се докладват в   таблица 3.1.     Емисии в отпадъчните води /инфилтрат/   
от ГД.

При    осъществяване на собствения мониторинг се констатира 
превишаване  на  концентрациите  на  показателите  „азот  амониев”  и 
„фосфати”,  поради което  СО предвижда  в близко бъдеще водите от 
депото  за  неопасни  отпадъци  Суходол  да  се  подведат  към 
пречиствателната станция на новоизграждащото се депо на София.

Операторът   пресмята  непреките  годишни  емисии  на 
замърсителите в инфилтрата,  изразени като килограма в година и ги 
докладва   в  ПРИЛОЖЕНИЕ  табл.1.  Замърсители  по  ЕРЕВВ  и 
РRТR.

Битово-фекални води

В  изпълнение  на  усл.10.2.1 от  КР  битово-фекалните  води  от 
площадката  се  отвеждат  в  изгребна  яма,  от  която  се  извозват  от 
лицензирана  фирма  Еурозак  ООД  въз  основа  на  договор.  Не  се 



експлоатират филтрационните кладенци, описани в Заявлението за КР. 
През 2011 г е извършено почистване на изгребната яма на 05.12.2011 г.

Повърхностни   отточни   води  .

В  изпълнение  на  усл.10.3.1.1 от  КР операторът  зауства 
повърхностните  води  от  площадката  в  дере  ІІ-ра  категория 
водоприемник  при  спазване  на  индивидуалните  емисионни 
ограничения:
• Точки на заустване- №1 и №2 източен и западен охранителни канали, 
обозначени на ситуационния план на депото от Заявлението;
• Точки на пробовземане: 
ИП1-  пункт  за  наблюдение  западен  канал  над  депото  с  посочени 
координати,  означен  на  Приложение  ІІ 5.6  –  План  за  собствен 
мониторинг към заявлението;
ИП2  -  пункт  за  наблюдение  източен  канал  над  депото  с  посочени 
координати,  означен  на  Приложение  ІІ 5.6  –  План  за  собствен 
мониторинг към заявлението;
ИП3  -  пункт  за  наблюдение  западен  канал  след  депото  с  посочени 
координати,  означен  на  Приложение  ІІ 5.6  –  План  за  собствен 
мониторинг към заявлението;
ИП4  -  пункт  за  наблюдение  източен  канал  след  депото  с  посочени 
координати,  означен  на  Приложение  ІІ 5.6  –  План  за  собствен 
мониторинг към заявлението;
ИП5  -  пункт  за  наблюдение  в  дере,  след  заустване  на  двата 
охранителни  канала  в  дерето  с  посочени  координати,  означен  на 
Приложение ІІ 5.6 – План за собствен мониторинг към заявлението.
• Източници : повърхностни атмосферни води от охранителни канали, 
формирани около терена на тялото на депото.

Поради   ситуацията  на  депото  –  по  протежението  на  дере се 
формира  временен отток само по време на продължителни и обилни 
валежи. Водният дебит и течението са много малки. Временният отток 
от  формираните  повърхностни  води  над  депото,  както  и  тези, 
формирани  странично  от  него,  следващи  наклона  в  посока 
понижението на релефа (дерето , върху което е разположено депото е с 
по-ниски коти) се поема от охранителните канали . Значителна част от 
повърхностните води са и стичащи се повърхностни води , поемани от 
каналите в горната си част и от двата охранителни канала над депото от 
намиращата се в близост над него вилна зона, за която  се знае, че няма 



изградена канализация за отпадъчни води , което е сигнал за фекално 
замърсяване. При  превишаване  на  емисионните  ограничения   се 
предприемат коригиращи действия от оператора, които се отразяват в 
дневник, с което се изпълняват изискванията на усл.10.3.2.1 от КР.

В изпълнение на  усл.10.3.3.1 от КР през 2011 г. операторът на 
депото е извършил собствен  мониториг  на  повърхностните  води, 
съгласно  определените  изисквания  по  показатели  и  честота  на 
пробовземане съгласно таблица 10.3.3.1 Пробовземането и анализа на 
водите  се  извърши  от   акредитираната  лаборатория на Евротест-
Контрол ЕАД въз основа на договор.
 В изпълнение на изискванията  в  усл.  10.3.3.3 от КР  операторът е 
разработил  и прилага  писмена  инструкция  за  проверка  на 
съответствието на измерените стойности за концентрация на вредните 
и опасни вещества в повърхностните води с определените стойности на 
индивидуални емисионни ограничения,  заложени в  КР.  В писмената 
инструкция са включени и какви коригиращи действия  се предприемат 
при  установяване  на  причините  за  несъответствие. Резултатите  от 
мониторинга се отразяват в дневник, като за 2011 г са регистрирани 
стойности  над  пределно-допустимите  норми  при  показател 
неразтворени  вещества  през  ІІІ-то  тримесечие  при  изследване  на 
повърхностните води и то в пункта за наблюдение в източния канал над 
депото, който се явява фонов .

Резултатите от анализите на вредни вещества в повърхностните 
води  са докладвани в  таблица  3.2.     Емисии  на  вредни  и  опасни   
вещества  в  повърхностните  води,  зауствани  от  площадката  на 
депото в дере ІІ категория водоприемник от ГД.

         Мониторингът за определяне обема на повърхностните води, 
изискван в КР , е да се определя на база на средноденонощна проба, 
което  е  трудно  приложимо.  На  изходите  на  охранителните  канали, 
намиращи  се  извън  площадката  на  депото,  както  и  при  всеки 
наблюдателен  пункт,  не  са  монтирани  измервателни  устройства. 
Трудно приложим е и метод за пресмятането на обема им. Операторът 
на  депото  към  момента  не  прилага  инструкция  за 
измерване/изчисляване  на  количествата  зауствани  повърхностни 
отточни  води,  изискваща  се  по  усл.10.3.3.2  от  КР.  През  2011  г 
„Чистота-Искър”  ЕООД е  потърсило  съдействие  от  притежателя,  на 
който е издадено КР – Столична община, чрез писмо до Зам.Кмета по 



екология на СО с вх.№ 7000-127/17.02.2011 г  , с молба за съдействие 
чрез възлагане изготвянето на инструкцията на специалисти хидролози.
За  докладване  на  резултатите  по  усл.10.4  от  КР от  установени 
несъответствия   при  състоянието  на  канализационната  система  на 
площадката, охранителните канали за повърхностни води и дренажната 
система за инфилтрат, както и предприетите  коригиращи действия е 
въведен  дневник  за  поддръжка  и  проверка  на  канализационната 
система на площадката. Освен това ежемесечно по разработен образец 
на  оперативен  документ  за  провеждане  на  вътрешно-фирмен 
мониторинг  от  оператора  на  депото  към  внедрената  система   по 
опазване на околната среда съгласно ISO 14001:2004 , посочен по-горе 
„контролен  лист”,  са отразявани  по  дни,  часове,  извършвани 
ежемесечни проверки  от еколога  за наличие на разливи от инфилтрат 
при  помпена  станция и  състояние  на  обиращата  разлети  отпадъчни 
води  шахта; състояние  на  охранителните  канали  за  отвеждане  на 
повърхностните  води – проводимост,  компрометиране на елементите 
на  коритата,  замърсеност от  свлечени  земни  маси  и  леки  фракции 
отпадъци.  Отразени са какви несъответствия са регистрирани и какви 
коригиращи  действия  са  предприети  -   системно  почистване  на 
каналите от замърсявания от леки фракции отпадъци и свлечени земни 
маси.
В изпълнение изискванията на условия 10.6.1; 10.6.2 и 10.6.2.1 от КР 
операторът  документира  и  съхранява  резултатите  от  мониторинга 
върху обема на инфилтрата  във вид на дневни и месечни отчети, а 
резултатите  от  мониторинга  върху  състава  на  инфилтрата  и 
повърхностните  води  –  в  дневник.  В  контролните  листи  са 
документирани  12  броя  проверки  с  установени  3  несъответствия  и 
своевременно предприети и извършени коригиращи действия.
Операторът  докладва  веществата  и  техните  изчислени  годишни 
количества,  свързани  с  прилагането  на  ЕРИПЗ,  съгласно  Регламент 
№166/2006 г., с което изпълнява усл.10.6.5 от КР.
 

4.4. Управление на отпадъците

В  КР  не  е  заложено  изискването  операторът да докладва 
образуваните  количества  отпадъци  .  Поради  гореизложеното  не 
попълва Таблица  4  –  Образуване  на  отпадъци,  съгласно 
приложенията на образеца на ГД.



През  2011  г  операторът  на  инсталацията  е  изпълнявал 
изискването на  условие 11.1.1. като е приел на площадката неопасни 
отпадъци  в  количество  281  476,580  т  за  годината  с  цел  тяхното 
обезвреждане , при определени в общо количество 400 000 t/y .

Приетите  отпадъци  по  кодове,  наименование,  произход и 
количество на депо за неопасни отпадъци кв.Суходол І-ви етап за 2011 
г  съгласно условието на комплексното разрешително са както следва:

Код на 
отпадъка Наименование Произход Количество /

т/
04 02 09 Отпадъци  от  смесени 

материали  /импрегниран 
текстил, 
еластомер,пластомер/

От  производството 
на  текстилни 
изделия  на Нон  Во 
Текс АД

1,100

04 02 22 Отпадъци  от  обработени 
текстилни влакна

От  производството 
на  текстилни 
изделия   на Леда АД

9,360

04 02 99 Отпадъци  неупоменати 
другаде 

Отпадъци на 
текстилна  основа от 
производството  на 
Леда  АД 

9,360

15 02 03 Абсорбенти,  филтърни 
материали,  кърпи  за 
изтриване  и  предпазни 
облекла,  различни  от 
упоменатите в 15 02 02

Абсорбенти, 
технологичен  брак 
от  санитаро-
хигиенни изделия на 
„Паломита” ЕАД

2,240

18 01 04 Отпадъци, чието събиране 
и обезвреждане не е обект 
на  специални  изисквания 
с  оглед  предотвратяване 
на  инфекции  / 
напр.превръзки,  гипсови 
отливки,  спално  бельо, 
облекло  за  еднократна 
употреба, памперси / 

Отпадъци  след 
високочестотна 
микровълнова 
дезинфекция  на 
МБАЛСП „Пирогов”

164,520

19 08 01 Отпадъци  от  решетки  и 
сита 

Леки  фракции 
отпадъци, 
постъпващи  с 
канализационните 
води към СГПСОВ –
Кубратово, 

116,880



задържани  от 
решетки

19 12 12 Други  отпадъци 
/включително  смеси  от 
материали/  от  механично 
третиране  на  отпадъци, 
различни  от  упоменатите 
в 19 12 11

Отпадъци,  получени 
след  предварително 
третиране  на  битови 
отпадъци  в 
инсталациите  на 
Екобулсорт  ЕАД  в 
база  Требич  и  база 
Филиповци

11 050,640

20 01 01 Хартия  и  картон  негодни 
за рециклиране

Изрезки  негодни  за 
рециклиране при ПК 
„Димитър  Благоев” 
ООД

4,248

20 01 11 Текстилни материали Бракувани изделия и 
материали  при 
ликвидация  на 
фирми  ;   от 
разкрояване при 
производство  Дика 
Стил ООД

8,100

20 03 01 Смесени битови отпадъци От  жизнена  дейност 
от  домакинства,  от 
обществени  и 
административни 
сгради;  добити  от 
контейнери  за 
разделно  събиране 
на  опаковки  след 
сепариране;  от 
търговска дейност

268 215,226

20 03 02 Отпадъци от пазари От  търговска 
дейност  и 
обслужване  на 
пазари и тържища на 
територията  на 
Столична община

1893,906

20 03 99 Отпадъци  неупоменати 
другаде

Бракувани 
хранителни  изделия 
при  търговска 
дейност,  приравнени 
към битовите

1,000

Операторът на депото през 2011 г не е приемал на територията на 
площадката отпадъците, посочени в усл.11.1.1. от КР. 



Депото  ,  обслужващо  голяма  Столична  община,  работи  при 
непрекъснат режим и при следната създадена от оператора организация 
на работа, с която изпълнява изискванията на усл.11.1.2:

Организация относно пропусквателния режим към доставчиците 
на отпадъци.

Доставчиците/притежателите  на  отпадъци  са   се  допускали  до 
депото  единствено  през  обособения  КПП,  като   са  насочвани  да 
преминават  през  първа   функционална  зона  на  депото  - зона  за 
приемане на отпадъци.

На  депото,  класифицирано като  депо  за  неопасни  отпадъци,  са  се 
допускали да доставят отпадъци:

- физически или юридически лица, определени със Заповед на 
Кмета на Столична община, с които е сключен договор и на 
които е възложено извършването на дейностите по събиране и 
транспортиране на отпадъците, генерирани на територията на 
Столична община, в изпълнение изискванията на чл.16, ал.1 и 
ал.2 от ЗУО;

- фирми,  определени  със  Заповед  от  СО  за  конкретната 
календарна  година,  транспортиращи  битови  отпадъци  от 
посочени от тях обекти при условията на чл.24 от Наредбата 
за определяне и администриране на местни такси и цени на 
услуги, предоставяни от Столична община;

- физически или юридически лица, притежаващи необходимия 
разрешителен режим, издаден с Решение на съответния орган 
- Разрешение за дейности / включващо и транспортиране/ по 
т.1  и  т.2  от  ал.1  към  чл.12  от  ЗУО   и/или  издаден 
регистрационен  документ  в  съответствие  с  изискванията  на 
чл.12,ал.4 от ЗУО за дейността транспортиране , насочени към 
депото от РИОСВ – София, респективно МОСВ.

Отпадъците са приемани на депото по предварително уточнен график.

Процедури  ,   преди  приемане  на  постъпващи  за  депониране 
неопасни отпадъци.

Преди  приемане  на  отпадъците  по  усл.11.1.1  на  КР   и  в 
изпълнение  на  усл.11.1.2.1  операторът  е  изисквал  от 
доставчиците/притежателите  или по време на първата им доставка от 
тях  ,  информация  от  основното   охарактеризиране  на  отпадъците  в 



съответствие с т.1.1 от Раздел 1, Част І от Приложение №1 от Наредба 
№8/2004 г., в това число:

- информация за вида, произхода на отпадъците и описание на 
процеса, в резултат на който са образувани ;

- данни за състава и свойствата на отпадъците;
-  резултатите от изпитване, които да доказват, че отпадъците 

отговарят на критериите за приемане, установени в Глава 2, 
Раздел ІІІ на Наредба №8/2004 г.и Част І на Приложение №1 
от същата Наредба и могат да бъдат приети на депото,  при 
извършено изпитване;

- описание на извършеното предварително третиране .

В изпълнение на усл.11.1.2.3 от КР се е провеждал ежедневен входящ 
контрол върху постъпващите отпадъци от оператора,състоящ се от:
1.Проверка  на  наличната  придружаваща  документация  свързана  с 
изискването за:
  а/  Предоставяне  на  Разрешителния  документ  по   чл.12  от  ЗУО 
издаден от компетентния орган; 
  б/  Предоставяне на Заповед на Кмета и списък на притежателите на 
отпадъците, когато се обслужват от доставчика, при условията на чл.24 
от Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени 
на услуги, предоставяни от Столична община;
  в/  Представяне на разработено от оператора типово удостоверение 
(по  време  на  доставката  на  отпадъци  или  при  първата  от  серията 
доставки,  в  случай,  че  видът  на  отпадъците  остава  непроменен),  в 
изпълнение на изискванията на усл.11.1.2.2 на КР, което включва:

 - данни за притежателя на отпадъците  (име, адрес, тел. ,  лице за 
контакт) ;
- код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение №1    от 
Наредба№3 за класификация на отпадъците,  който съответства  на 
заверения Работен лист за класификация на отпадъците от РИОСВ;
- вид и произход на отпадъците – технологичния процес, в резултат 
на който се образуват;
- описание на основния състав на отпадъците  

     - дата,  подпис на отговорното лице за отпадъците на притежателя 
им, печат и т.н.;
2.  Визуална  проверка  за  определяне  съответствието  на  отпадъка  с 
описанието  му  в  придружаващите  ги  документи,  предоставени  от 
притежателя /доставчика/ им. 



3. Измерване с автоматична везна точното тегло на предоставения за 
депониране отпадък и регистрация по електронен път на количеството 
му. 
4. Писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци от 
оператора – чрез подписа на упълномощено от него лице на работния 
участък,  гарантиращо   съответствие  на  доставения  за  депониране 
отпадък с този, описан в удостоверението.
5. Водене на отчетна книга за количествата на депонираните отпадъци, 
съгласно  приложение  №1  от  Наредба  №9/2004  г.,  в  която   се 
регистрират данни за доставчиците на отпадъци, площадките от които 
ги транспортират,  респективно данни за притежателя на отпадъците, 
произхода и кода на отпадъците , датата на доставката,  опаковката в 
която пристигат  .

Операторът  е  приемал  отпадъците  по  усл.11.1.2.4  от  КР след 
представяне  на  информацията  от  основното  охарактеризиране  по 
усл.11.1.2.1 при всяка доставка на отпадъците, като за посочените  в 
усл.11.1.2.5. на КР,  за  които не е  било необходимо да  се  извършва 
изпитване, такова не е извършвано.

Операторът  е  приемал  отпадъците  ,  посочени  в  усл.11.1.1  в 
съответствие  с  критериите  за  приемане  на  отпадъци  на  депа  за 
неопасни отпадъци, посочени в Раздел ІІІ от Наредба №8/2004 г и Част 
І, Раздел 2 на Приложение №1 от същата Наредба, с което е изпълнявал 
усл.11.1.2.6 от КР.

На  депото  са  приемани  предварително  третирани  отпадъци  на 
„Екобулсорт” ЕАД от инсталациите в кв.Требич и кв.Филиповци с код 
19  12  12,  както  и  отпадъци  с  код  20  03  01  ,  отделени  след 
предварително третиране на опаковки, събирани в съдовете за разделно 
събиране  на  опаковки  в  инсталации  на  „Евро  Импекс”  ООД  и 
„Унитрейд БГ” ООД . Така операторът е изпълнявал изискването на 
усл.11.1.2.7.  от  КР.  Същите  не  са  подлагани  на  предварително 
третиране поради представени  доказателства  от техния  притежател , 
което е в съответствие с усл.11.1.2.7.1.

На  площадката  на  депо  за  неопасни  отпадъци  І-  етап  не  се  е 
извършвало оползотворяване на отпадъци с кодове и наименования , 
посочени в усл.11.2.1. на КР, поради което не е било и необходимо да 
се прилага инструкция за оценка на съответствието,  установяване на 
причините  за  констатирани  несъответствия  и  предприемане  на 
коригиращи действия, записани в усл.11.2.2 от КР.



През 2011 г операторът е извършил операция по обезвреждане, 
обозначена  с  код  D5 на депото за неопасни отпадъци Суходол І-ви 
етап  на следните отпадъци с кодове и наименования:

Код на 
отпадъка Наименование Произход Количество /

т/
04 02 09 Отпадъци  от  смесени 

материали  /импрегниран 
текстил, 
еластомер,пластомер/

От  производството 
на  текстилни 
изделия  на Нон  Во 
Текс АД

1,100

04 02 22 Отпадъци  от  обработени 
текстилни влакна

От  производството 
на  текстилни 
изделия   на Леда АД

9,360

04 02 99 Отпадъци  неупоменати 
другаде 

Отпадъци на 
текстилна  основа от 
производството  на 
Леда  АД 

9,360

15 02 03 Абсорбенти,  филтърни 
материали,  кърпи  за 
изтриване  и  предпазни 
облекла,  различни  от 
упоменатите в 15 02 02

Абсорбенти, 
технологичен  брак 
от  санитаро-
хигиенни изделия на 
„Паломита” ЕАД

2,240

18 01 04 Отпадъци, чието събиране 
и обезвреждане не е обект 
на  специални  изисквания 
с  оглед  предотвратяване 
на  инфекции  / 
напр.превръзки,  гипсови 
отливки,  спално  бельо, 
облекло  за  еднократна 
употреба, памперси / 

Отпадъци  след 
високочестотна 
микровълнова 
дезинфекция  на 
МБАЛСП „Пирогов”

164,520

19 08 01 Отпадъци  от  решетки  и 
сита 

Леки  фракции 
отпадъци, 
постъпващи  с 
канализационните 
води към СГПСОВ –
Кубратово, 
задържани  от 
решетки

116,880

19 12 12 Други  отпадъци 
/включително  смеси  от 
материали/  от  механично 

Отпадъци,  получени 
след  предварително 
третиране  на  битови 

11 050,640



третиране  на  отпадъци, 
различни  от  упоменатите 
в 19 12 11

отпадъци  в 
инсталациите  на 
Екобулсорт  ЕАД  в 
база  Требич  и  база 
Филиповци

20 01 01 Хартия  и  картон  негодни 
за рециклиране

Изрезки  негодни  за 
рециклиране при ПК 
„Димитър  Благоев” 
ООД

4,248

20 01 11 Текстилни материали Бракувани изделия и 
материали  при 
ликвидация  на 
фирми  ;   от 
разкрояване при 
производство  Дика 
Стил ООД

8,100

20 03 01 Смесени битови отпадъци От  жизнена  дейност 
от  домакинства,  от 
обществени  и 
административни 
сгради;  добити  от 
контейнери  за 
разделно  събиране 
на  опаковки  след 
сепариране;  от 
търговска дейност

243 014,922

20 03 02 Отпадъци от пазари От  търговска 
дейност  и 
обслужване  на 
пазари и тържища на 
територията  на 
Столична община

1893,906

20 03 99 Отпадъци  неупоменати 
другаде

Бракувани 
хранителни  изделия 
при  търговска 
дейност,  приравнени 
към битовите

1,000

Операторът  не  е  приемал  и  депонирал  опасни  отпадъци, 
посочени с кодове и наименования както следва:
16 01 11∗  -  спирачни накладки, съдържащи азбест;
17 06 01∗ – изолационни материали, съдържащи азбест;
17 06 05∗ – строителни материали, съдържащи азбест, поради което е 
изпълнявал усл.11.3.1.1 и усл.11.3.1.1.1 от КР.



В изпълнение изискванията на чл.14 от Наредба №8/2004 г. и на 
условие  11.3.2. от КР не се е допускало да се приемат и обезвреждат 
следните отпадъци:

- течни отпадъци;
- отпадъци,  определени  с  Наредбата  „За  класификация  на 

отпадъците”/2004  г.  като  експлозивни,  корозивни, 
оксидиращи, леснозапалими или запалими, болнични и други 
клинични  отпадъци  от  хуманното  и  ветеринарното 
здравеопазване, класифицирани като инфекциозни;

- излезли от употреба гуми ;
- отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на 

отпадъци на депа за неопасни отпадъци съгласно приложение 
№1 от Наредбата.

Дружеството експлоатира депото за неопасни отпадъци Суходол 
І-ви  етап  при  спазване  изискванията  на  Наредба  №8/2004  г  „За 
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на 
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци”. Гореизложеното то доказва чрез спазване на технологията 
за депониране, която е неразделна част от проектната документация , 
съобразена с проектните решения и последователност. 

С  горепосочените  си  действия  операторът  е  изпълнявал 
изискванията,  заложени  в  условия  11.3.3 и  11.3.3.1.  на  КР. 
Горецитираното  е  констатирано  и  от  експерти  на  контролния  орган 
РИОСВ  –  София  по  комплексни  разрешителни,  отпадъци,  води  и 
въздух при извършена проверка  през м.март 2011 г. 

През  отчетния  период  не  е  било  необходимо  операторът  да 
извършва  анализ  на  отпадъци  –  не  се  е  извършило  изпитване  за 
установяване на съответствието на получени резултати с резултати от 
основно характеризиране на отпадъци, насочени за депониране поради 
факта, че такова не е предоставяно. Не са вземани проби, поради което 
и не е било необходимо да се изпълняват усл.11.5.1; 11.5.11 и 11.5.1.2 
от КР.

През 2011 г операторът е бил длъжен да осъществи мониторинг 
върху състоянието на тялото на депо за неопасни отпадъци  Суходол І-
ви етап изисквано в условие 11.4.1. на КР. За целта е сключен договор с 
„ГЕОМАРКСОФТ” ЕООД за геодезическо обслужване , в резултат на 
което  в  началото  на  годината  е  бил  наличен  един  стабилизиран 
нивелачен репер R2, който е бил стабилизиран през м.ноември 2010 г в 
работно  поле  №4 .  Геодезист  е  замерил  координатите  при  неговото 



изграждане,  както и  преди затрупването му отново с  отпадъци през 
м.януари  2011  г,  преди  неговото  унищожаване,  като  резултатите  са 
отразени в табличен вид. Разликата в размерите на координата Z дава 
информация за размера на слягане на отпадъчното тяло. Приложение : 
Схема на полетата за депониране, Схема на реперите за наблюдаване 
на слягането, таблица и обяснителна записка.

В изпълнение изискванията на условие 11.6.1 от КР операторът 
документира  всички  дейности   по  управление  на  отпадъците  в 
съответствие с изискванията  му – документира в изготвяне и представя 
годишни  отчети  по  Приложение  №7  и  идентификационна  карта  по 
Приложение №11 към чл.10,  ал.3,  изисквани по Наредба №9/2004 г, 
както и редовно попълва изискваната по Наредбата отчетна книга за 
депо. Дейностите по запръстяването също се документират в нея, както 
и в ежедневно попълвани специализирани работни карти по работни 
полета  и  работни  хоризонти.  с  местоположението  на  отпадъците   и 
заетата от тях площ

Всички изготвяни документи от издаването на КР се съхраняват 
при Ръководител звено „екология” на дружеството.

В  изпълнение  изискванията  за   ГД  притежателят  на 
разрешителното попълва и прилага  Таблица 5. Оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци.

4.5. Шум
През  2011 г. не са  извършени  наблюдения  на  общата  звукова 

мощност на площадката на депото, нива на звуково налягане в мястото 
на  въздействие  /най-близката  жилищна зона/  ,  както и  еквивалентно 
ниво на шума в  определени точки по контура на оградата на депо І-ви 
етап, в изпълнение на изискванията на  усл.12.1.1 и усл.12.2.1, тъй като 
по усл.12.2.2 на КР замерванията се извършват на две години. а такива 
са правени през 2010 г. Няма данни  и не са постъпили оплаквания от 
живущите в района на депото за налични наднормени шумови емисии 
при оператора.

В  изпълнение  изискванията  за   ГД  притежателят  на 
разрешителното  за  2011 г  не  попълва  данни в  Таблица     6.  Шумови   
емисии   към Годишния доклад.  

4.6.Опазване на почвата и подземните води от замърсяване



В изпълнение на усл.13.2, усл.13.3, усл.13.4 и усл.13.5 от КР по 
време  на  експлоатация  на  депото  през  2011  г  операторът  не  е 
регистрирал разливи от течни и опасни вещества на производствената 
площадка, което е видно от въведения дневник за записи. За целта в 
случай  на  разливи  на  опасни  вещества  операторът  е  осигурил  и 
съхранявал достатъчно количества сорбенти /дървесни стърготини/  за 
почистването им в случай на необходимост. Разработил е инструкция 
за  отстраняване  на  разливи,  които  могат  да  замърсят 
почвата/подземните води, която през годината не е било необходимо да 
прилага.

В  дневника  при  прилагането  на  разработената  инструкция  за 
периодична проверка за налични течове от тръбопроводи и оборудване, 
установяване на причините и предприемане на коригиращи действия 
също не са отразени такива. Дружеството е осигурило извършването на 
товаро-разтоварни работи на определени за целта места, при което да 
не се допуска разливи и изтичания , които биха довели до отвеждането 
на вредни и опасни вещества в почвата и подземните води.

По време на експлоатация на депо за неопасни отпадъци Суходол 
І-ви етап  „Чистота-Искър” ЕООД извърши  собствен мониторинг на 
подземните  води  в  седем  наблюдателни  сондажа,  означени  на 
Приложение  №  І.5.6.-  План  за  собствен  мониторинг,  съгласуван  с 
РИОСВ-София към заявлението, от които:

- контролен кладенец МП1 е определен като фонов над депото, 
изграден на дълбочина 36 м, с определени координати в заявлението;

- контролен кладенец МП2 е определен като фонов над депото, 
изграден на дълбочина 18 м, с определени координати в заявлението;

-  контролен  кладенец  МП3  –  страничен  източно  на  депото, 
изграден на дълбочина 36 м, с определени координати в заявлението;

-  контролен  кладенец  МП4  –  страничен  западно  на  депото, 
изграден на дълбочина 36 м, с определени координати в заявлението;

-  контролен  кладенец  МП5  –  страничен  западно  на  депото, 
изграден на дълбочина 18 м,  с определени координати в заявлението;

- контролен кладенец МП6 е с координати след депото, изграден 
на дълбочина 36 м, с определени координати в заявлението;

- контролен кладенец МП7 е с координати след депото, изграден 
на дълбочина 18 м, с определени координати в заявлението.

Наблюденията  са извършени спрямо  показателите,  посочени  в 
табл.13.8.1.1.  на  КР ,  с  определената  кратност  на  пробовземане  и 
подлагане  на  анализ/изследване  от  акредитирана лаборатория – 
Евротест-Контрол ЕАД, въз основа на сключен договор.



В  изпълнение  изискванията  на  усл.13.8.2. от  КР  мониторинг 
върху показател „водно ниво” на подземните води в мониторинговите 
сондажи  поради установени колебания се е извършвал ежемесечно от 
оператора,  като  документално  резултатите  са  отчетени  за  всеки 
контролен кладенец и се предоставят в Приложение към ГД.

От влизане в сила на КР  не е извършен в срок до три месеца 
анализ  на  фоново  ниво  на  показателите:  калий,  феноли, 
нефтопродукти,  ксилол,  толуен,  тетрахлорметан,  анионактивни 
детергенти,  вещества,  притежаващи  канцерогенни  свойства / 
усл.13.8.1.3. от КР/ тъй като наблюдателните сондажи на депото І-ви 
етап, първа клетка, са едни и същи и за ІІ-ри етап, втора и трета клетки, 
а  МП1  и  МП2  са  фонови  кладенци  и  посочените  замърсители  се 
наблюдават и в тях , като имат природен характер.  Операторът среща 
затруднение при провеждане на някои от тези изследвания както и  на 
органокалаени  и  органофосфорни  съединения,   на  органохалогенни 
съединения и вещества, които могат да формират подобни във водните 
части  на  околната  среда,  на  винилхлорид . Акредитираната 
лаборатория  на  ИАОС  към  МОСВ  отказва  да  ги  извърши  поради 
голяма натовареност и изпълнение на анализи по програма на МОСВ, 
докато  Лаборекс  ЕАД,  чието  съдействие  е  получил  оператора  при 
извършване  на  анализ  на  полициклични  ароматни  въглеводороди, 
моноциклични  въглеводороди, и  други  органични  показатели, 
изисквани в условията на КР С №255-Н0/2008 г, вече не съществува.

 Всички резултати от собствения мониторинг са документирани в 
дневник на депото.

Притежателят  на  КР  прави  периодична  оценка  по  изготвена 
писмена  инструкция  на  съответствието   на  концентрацията  на 
замърсителите в подземните води с определените за тях стойности за 
стандарти за качество и фоново ниво. В дневника се отразяват всички 
резултати,  като  според  инструкцията  при  установяване  на 
несъответствия се отразяват и предприетите коригиращи действия. 

През 2011  г.  са   извършени четири анализа  през  съответните 
тримесечия  - през март , юни, септември и декември.

Всички  резултати  от  извършения  собствен  мониторинг  на 
подземните води в шесте контролни кладенци  са посочени в Таблица 
7. Опазване на подземните води от Приложенията на ГД.

При  сравняване  концентрацията  на  замърсителите  с 
определените за тях стойности за стандарт за качество са установени 
несъответствия на следните показатели:



- перманганатна  окисляемост -  първо  тримесечие  в   контролен 
кладенец МП3;

- нитрити– трето тримесечие в контролен кладенец МП6; 
- желязо  –  първо  и  трето  тримесечие  във  фоновия  контролен 

кладенец МП1, първото – в страничните сондажи и четвъртото 
тримесечие – в МП6 и МП7;  

- манган – почти във всички контролни кладенци, през различните 
тримесечия.

Не  трябва  да  се  забравя,  че  мястото,  върху  което  е  ситуирано 
депото  за  неопасни  отпадъци  –  кв.Суходол   е  с  екологична 
обремененост. То е в дере и върху отчуждени земи на бивш АПК. В 
доклада по ОВОС за втори етап на експлоатация на депото през 1995 г. 
колективът от експерти е отразил, че в района му се намират три “стари 
депа” за отпадъци,  едното от които е “Суходол-старо” и е приемало 
както битови, така и други  неконтролирани отпадъци, генерирани от 
територията  на  София.  То   се  е  намирало  в  “бившата”  долина  от 
другата страна на съществуващ път, свързващ кв.Суходол със серумния 
институт.  От  друга  страна  химичния  състав  на  подземните  води  е 
изяснен  още  в  хода  на  хидрогеоложките  проучвателни  работи  през 
1990 г. – по склоновете на дерето са хидрокарбонатно-калциеви и по 
съдържание  са над нормата за манган и нитрити, а в най-ниските части 
на  дерето  са  неотговарящи  по  съдържание  на  нормите  на  амоняк, 
желязо, манган, хлор и нитрити. 

В изпълнение изискванията на  усл.13.8.1.5 от КР са извършени 
изследвания  на  химическия  състав  на  подземните  води  и  замерени 
стойности на допълнителни замърсители – 11 на брой.

Операторът  не  извършва  собствен  мониторинг  върху  почвите  , 
съгласно  плана  за  собствен  мониторинг,  поради  което  не  докладва 
данни в Таблица 8. Опазване на почвите към приложенията на ГД.

Не са  възниквали  аварийни  случаи,  свързани  със  замърсяване  на 
подземните води, за  което и операторът не е  информирал незабавно 
РИОСВ, Басейнова дирекцияи Гражданска защита .

5. Доклад по инвестиционната програма за привеждане в
съответствие с условията по КР (ИППСУКР)
Депото за неопасни отпадъци Суходол І-ви етап няма такава програма 
по КР 



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

През 2011 г. няма прекратяване работата на инсталацията или на част 
от нея.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

През 2011 г. на депото за неопасни отпадъци Суходол І-ви етап не е 
имало  аварии  свързани  с  околната  среда,  както  и  не  са  постъпвали 
оплаквания  или  възражения  свързани  с  дейността  на  депото  при 
оператора.

8.  Подписване на годишния доклад



ДЕКЛАРАЦИЯ

Удостоверявам  верността,  точността  и  пълнотата  на 
представената информация в Годишният доклад за изпълнението на 
дейностите,  за  които е  предоставено  комплексно разрешително  № 
376 – Н0/2009 г. на  „Депо за неопасни отпадъци Суходол І-ви етап, 
включващо: една клетка”  на Столична община, с действащ оператор 
към момента „Чистота-Искър” ЕООД. 

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

Подпис.............................................. Дата 30.03.12 г.
и печат

Име на подписващия: ...........................................................................

Длъжност в организацията: ..................................................................



П Р И Л О Ж Е Н И Е:

Данните  при  изчислителните  методи  /  CORINAIR  –  94  /  са  на  база 
количествата депонирани неопасни отпадъци. 
Количеството депонирани отпадъци  на  депо за неопасни отпадъци Суходол І-ви 
етап през 2011 г за периода 01.01.2011 г - 31.12.2011 г са 256 276,266 t.  
По  изчислителния  метод  CORINAIR  –  94  единствено  количествата  метан 
надвишават пределните количества.

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и  PRTR

№ CAS № Замърсител

Пределни количества за изпускане (колона 1)
във въздуха
(колона 1а)
kg/година

във водата
(колона 1b)
kg/година

в почвата
(колона 1c)
kg/година

1 74-82-8 Метан (CH4) 23 577 416
— (2) —

2 630-08-0 Въглероден оксид (CO) 500 000
— —

3 124-38-9 Въглероден диоксид (CO2)
 -
(47 411 109)

— —

4
Хидро-флуоро-
въглеводороди (HFCs) (3)

100 — —

5 10024-97-2 Диазотен оксид (N2O) 10 000
— —

6 7664-41-7 Амоняк (NH3) 10 000
— —

7
Неметанови летливи 
органични съединения 
(NMVOC)

100 000
— —

8 Азотни оксиди (NOx/NO2) 100 000
— —

9
Перфлуоровъглеводороди 
(PFCs) (4) 100

— —

10 2551-62-4 Серен хексафлуорид (SF6) 50
— —

11 Серни оксиди (SOx/SO2) 150 000
— —

12 Общо азот 
—

50 000 50 000

13 Общо фосфор
—

5 000 5 000

14
Хидрохлорофлуоро-
въглероди (HCFCS)(5) 1

— —



№ CAS № Замърсител

Пределни количества за изпускане (колона 1)
във въздуха
(колона 1а)
kg/година

във водата
(колона 1b)
kg/година

в почвата
(колона 1c)
kg/година

15
Хлорофлуоровъглероди 
(CFCs) (6) 1

— —

16
Халогенни въглеводороди 
(7) 1

— —

17 7440-38-2
Арсен и съединенията му 
(като As) (8) 20

 - 
(3,2015)

5

18 7440-43-9
Кадмий и съединенията 
му (като Cd) (8) 10  - 

(< 0,0340)
5

19 7440-47-3
Хром и съединенията му 
(като Cr) (8) 100 50 50

20 7440-50-8
Мед и съединенията й 
(като Cu) (8) 100  - 

(11,2428)
50

21 7439-97-6
Живак и съединенията 
му 
(като Hg) (8)

10

 
- 
(< 0,0562)

1

22 7440-02-0
Никел и съединенията му 
(като Ni) (8) 50  - 

( 6,7300)
20

23 7439-92-1
Олово и съединенията му 
(като Pb) (8) 200

 
- 
(0,7067)

20

24 7440-66-6
Цинк и съединенията му 
(като Zn) (8) 200  - 

( 8,3751)
100

25 15972-60-8 Алахлор — 1 1

26 309-00-2 Алдрин 1 1 1

27 1912-24-9 Атразин — 1 1

28 57-74-9 Хлордан 1 1 1
29 143-50-0 Хлордекон 1 1 1

30 470-90-6 Хлорфенвинфос — 1 1

31 85535-84-8 Хлороалкани, C10-C13
— 1 1

32 2921-88-2 Хлорпирифос — 1 1



№ CAS № Замърсител

Пределни количества за изпускане (колона 1)
във въздуха
(колона 1а)
kg/година

във водата
(колона 1b)
kg/година

в почвата
(колона 1c)
kg/година

33 50-29-3 ДДТ 1 1 1
34 107-06-2 1,2-дихлоретан (EDC) 1 000 10 10
35 75-09-2 Дихлорметан (DCM) 1 000 10 10
36 60-57-1 Диелдрин 1 1 1

37 330-54-1 Диурон — 1 1

38 115-29-7 Ендосулфан — 1 1

39 72-20-8 Ендрин 1 1 1

40
Халогенирани органични 
съединения
(като AOX) (9)

— 1 000 1 000

41 76-44-8 Хептахлор 1 1 1
42 118-74-1 Хексахлорбензол (HCB) 10 1 1

43 87-68-3
Хексахлорбутадиен 
(HCBD)

— 1 1

44 608-73-1
1,2,3,4,5,6-Хексахлор-
циклохексан (HCH)

10 1 1

45 58-89-9 Линдан 1 1 1
46 2385-85-5 Мирекс 1 1 1

47
PCDD + PCDF (диоксини + 
фурани)
(като Teq) (10)

0,001 0,001 0,001

48 608-93-5 Пентахлорбензол 1 1 1
49 87-86-5 Пентахлорфенол (PCP) 10 1 1

50
1336-36-3 Полихлорирани бифенили 

(PCBs)
0,1 0,1 0,1

51 122-34-9 Симазин — 1 1

52 127-18-4 Тетрахлоретилен (PER) 2 000 — —

53 56-23-5 Тетрахлорметан (TCM) 100 — —

54
2002г.-48-1

Трихлорбенз0ли (TCBs) 10 — —

55 71-55-6 1,1,1-трихлоретан 100 — —



№ CAS № Замърсител

Пределни количества за изпускане (колона 1)
във въздуха
(колона 1а)
kg/година

във водата
(колона 1b)
kg/година

в почвата
(колона 1c)
kg/година

56 79-34-5 1,1,2,2-тетрахлоретан 50 — —

57 79-01-6 Трихлоретилен 2 000 — —

58 67-66-3 Трихлорметан 500 — —

59 8001-35-2 Токсафен 1 1 1
60 75-01-4 Винилхлорид 1 000 10 10

61 120-12-7 Антрацен 50 1
1

62 71-43-2 Бензол 1 000
200
(като BTEX) (11)

200
(като BTEX) 
(11)

63
Бромирани дифенилетери
(PBDE) (12)

— 1 1

64
Нонилфенол и 
нонилфенолетоксилати
(NP/NPEs)

— 1 1

65 100-41-4 Етилов бензол — 200
(като BTEX) (11)

200
(като BTEX) 
(11)

66 75-21-8 Етиленов оксид 1 000 10 10

67
34123-59-6 Изопротурон — 1 1

68 91-20-3 Нафталин 100 10 10

69
Органокалаени съединения
(като общо Sn)

— 50 50

70 117-81-7
Ди-(2-етилхексил) фталат
(DEHP)

10 1 1

71 108-95-2 Феноли (като общо C) (13) —  - 
(9,0426)

20

72
Полициклични ароматни 
въглеводороди
(PAHs) (14)

50 5 5

73 108-88-3 Толуол — 200
(като BTEX) (11)

200
(като BTEX) 
(11)



№ CAS № Замърсител

Пределни количества за изпускане (колона 1)
във въздуха
(колона 1а)
kg/година

във водата
(колона 1b)
kg/година

в почвата
(колона 1c)
kg/година

74
Трибутилкалай и 
съединенията му (15)

— 1 1

75
Трифенилкалай и 
съединенията му (16)

— 1 1

76
Общ органичен въглерод 
(TOC)
(като общо C или ХПК/3)

— 50 000 —

77 1582-09-8 Трифлуралин — 1 1

78 1330-20-7 Ксилени (17) — 200
(като BTEX) (11)

200
(като BTEX) 
(11)

79
Хлориди (като общо Cl) —   - 

(86 294)
2 милиона

80
Хлор и неорганични 
съединения (като HCl)

10 000 — —

81 1332-21-4 Азбест 1 1 1

82 Цианиди (като общо CN) — 50 50

83 Флуориди (като общо F) — 2 000 2 000

84
Флуор и неорганични 
съединения
(като HF)

5 000 — —

85 74-90-8 Циановодород(HCN) 200 — —

86
Фини прахови частици 
<10мm (PM10) 50 000 — —

Таблица  1.  До  изготвянето  на  емисионните  фактори  от  групи 090400, 
090401,090402  и  090403  се  използват  посочените  в  група  091004  - 
Емисионни  фактори  за  първа  група  замърсители  във  въздуха  –  по 
изчислителна  методика  CORINAIR -94  /  на  основание  Актуализирана 
методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха/



Емисии на замърсители ЕF в kg/Mg, E=EFxA

Метан  (CH4)    92,0 92,0x10-3 x 256 276,266 = 23 577 416

Въглероден диоксид (CO2)
185,0

185,0x10-3 x 256 276,266 = 47 411 109

Данните  ,  нанесени  в  колона  1b са  за  отпадъчни  води  /инфилтрат/  , 
пренесени извън площадката преди предаването им на СГПСОВ. Те са пресметнати 
на основание замерените стойности на концентрациите на замърсяващото вещество 
при анализиране на пробите от акредитираната лаборатория на „Евротест Контрол” 
EАД – гр.София. Годишните емисии на отделните замърсители са пресметнати по 
формулата

Q∗ K∗ Т∗ 24∗ 3600
А =  __________________      

           1000∗ 1000
Където:                                       
А – годишни емисии (kg/y)
Q – дебитът на отпадъчни води (l/s) изчислен на 1,08 (l/s);
К – средно-годишната концентрация на замърсявощото вещество в отпадъчните 
води (mg/dm3);
Т – времето, през което са изпускани отпадъчните води /дните в годината/ , в 
случая 365 дни .



Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

     
+2.1. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  1/ по проект отговарящ на ГК №11/ ;     
             І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец  януари
           2011 г.
Протокол № 5-С-

15  и Протокол 
№ 6 -С-15 – 

замерване на 
17.01.2011 г

Месец февруари
           2011 г.

Протокол № 5 
-С-16  и 

Протокол № 6 
-С- 16 – 

замерване на 
21.02.2011 г

Месец март
           2011 г.
Протокол № 5- С- 
17 и Протокол №

6 -С- 17 –
 замерване на 

30.03.2011 г

Метан mg/Nm3          - 2 927 3 213 3 400 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 20 043 19 650 19 840 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 298 661 298 661 298 661 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



    2.1.  Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  1/ по проект отговарящ на ГК №11/ ;
            І –ви етап ;Клетка 1.
            



      2.1. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  1/ по проект отговарящ на ГК №11/ ;     
             І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец  април
           2011 г.

Протокол № 5 
-С-18 и Протокол 

№ 6-С-18 – 
замерване на 
21.04.2011 г

Месец май
           2011 г.
Протокол № 3-С-

19 /30.05.11 г 
замерване на 
30.05.2011 г

Месец юни
           2011 г.
Протокол № 3- С-

20 /08.06.2011 г 
замерване на 
10.06.2011 г

Метан mg/Nm3          - 3 427 3 499 7 069 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 19 454 19 552 19 454 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 298 661 298 661 240 072 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 27,378 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец  юли
           2011 г.

Протокол от 
замерване № 134/ 

20.07.2011 г ; 
Протокол от 

изпитване №134/ 
02.08.2011 г

Месец август
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 157/ 

05.08.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №157/ 
18.08.2011 г

Месец септември
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 211/ 

17.09.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №211/ 
07.10.2011 г

Метан mg/Nm3          - 7 140 7 854 8 568 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 19 552 19 650 235 800 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 298 661 298 661 285 800 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



2.1. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  1/ по проект отговарящ на ГК №11/ ;  
               І –ви етап ;Клетка 1.
   

2.2. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  2/ по проект отговарящ на ГК №10/ ;   
             І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец  октомври
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 483/ 

27.10.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №483/ 
25.11.2011 г

Месец ноември
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 545/ 

11.11.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №545/ 
12.12.2011 г

Месец декември
           2011 г.

Протокол от 
замерване № 

807/16.12.11 г ; 
Протокол от 
изпитване №
807/04.01.12 г

Метан mg/Nm3          - 8 853 2 428 2 499 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 243 660 92 355 98 250 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 285 800 262 936 271 510 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 4,563 7,605 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец  януари
           2011г.
Протокол № 7-С-

15  и Протокол 
№ 8-С-15 – 

замерване на 
17.01.2011 г

Месец  февруари
           2011 г.

Протокол № 7 
-С-16  и 

Протокол № 8 
-С- 16 – 

замерване на 
21.02.2011 г

Месец март
           2011 г.
Протокол № 7 - С-
17  и Протокол №

8 -С- 17 – 
замерване на 
30.03.2011 г

Метан mg/Nm3          - 7 211 7 140 7 854 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 21 811 21 815 21 815 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 298 661 298 661 298 661 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



     2.2. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  2/ по проект отговарящ на ГК №10/ ;     
            І –ви етап ;Клетка 1.

2.2. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  2/ по проект отговарящ на ГК №10/ ;   
             І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец  април
           2011 г.
Протокол № 7-С-

18  и Протокол 
№ 8-С-18 – 

замерване на 
21.04.2011 г

Месец май
           2011 г.
Протокол № 4-С-

19 /30.05.2011 г 
замерване на 
30.05.2011 г

Месец юни
           2011 г.
Протокол № 4 - С-

20 /08.06.2011 г 
замерване на 
08.06.2011 г

Метан mg/Nm3          - 8 330 8 711 3 570 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 22 403 23 580 23 580 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 298 661 298 661 180 054 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 161,226 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец  юли
           2011 г.

Протокол от 
замерване № 

135/20.07.2011 г; 
Протокол от 

изпитване №135/ 
02.08.2011 г

Месец август
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 

158/05.08.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №158/ 
18.08.2011 г

Месец септември
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 210/ 

17.09.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №210/ 
07.10.2011 г

Метан mg/Nm3          - 2 856 4 284 4 576 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 19 650 23 580 216 150 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 298 661 298 661 298 661 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



     2.2. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  2/ по проект отговарящ на ГК №10/ ;     
            І –ви етап ;Клетка 1.

      2.3. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  3/ по проект отговарящ на ГК № 8/ ;     

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец  октомври
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 482/ 

27.10.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №482/ 
25.11.2011 г

Месец ноември
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 544/ 

11.11.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №544/ 
12.12.2011 г

Месец декември
           2011 г.

Протокол от 
замерване № 

806/16.12.11 г ; 
Протокол от 
изпитване №
806/04.01.12 г

Метан mg/Nm3          - 4 998 8 282 8 354 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 225 975 727 050 589 500 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 294 374 202 918 291 516 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 94,302 106,47 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



             І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец  януари
           2011г.
Протокол № 3-С-

15  и Протокол 
№ 4-С-15 – 

замерване на 
17.01.2011 г

Месец  февруари
           2011 г.

Протокол № 3 
-С-16  и 

Протокол № 4 
-С- 16 – 

замерване на 
21.02.2011 г

Месец март
           2011г.
Протокол № 3- С- 
17 и Протокол №

4 -С- 17 – 
замерване на 
30.03.2011 г

Метан mg/Nm3          - 3 641 4 284 4 427 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 16 113 16 309 16 506 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 298 661 298 661 298 661 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



     2.3. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  3/ по проект отговарящ на ГК № 8/ ;     
            І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец  април
           2011 г.
Протокол № 3-С-

18  и Протокол 
№ 4 -С- 18 – 

замерване на 
21.04.2011 г

Месец май
           2011 г.
Протокол № 2-С-

19 /30.05.2011 г 
замерване на 
30.05.2011 г

Месец юни
           2011 г.
Протокол № 2 - С-

20 /08.06.2011 г 
замерване на 
08.06.2011 г

Метан mg/Nm3          - 4 498 4 498 1 785 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 16 604 16 604 17 685 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 298 661 298 661 298 661 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 25,857 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



      2.3. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  3/ по проект отговарящ на ГК № 8/ ;     
             І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец  юли
           2011 г.

Протокол на 
замерване № 133/ 

20.07.2011 г – 
Протокол на 
изследване 

№133/02.08.11 г

Месец август
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 

156/05.08.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №156/ 
18.08.2011 г

Месец септември
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 212/ 

17.09.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №212/ 
07.10.2011 г

Метан mg/Nm3          - 1 799 2 142 4 998 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 17 881 19 650 98 250 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 298 661 298 661 282 942 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 76,05 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



     2.3. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  3/ по проект отговарящ на ГК № 8/ ;     
            І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец  октомври
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 484/ 

27.10.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №484/ 
25.11.2011 г

Месец ноември
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 546/ 

11.11.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №546/ 
12.12.2011 г

Месец декември
           2011 г.

Протокол от 
замерване № 

808/16.12.11 г ; 
Протокол от 
изпитване №
808/04.01.12 г

Метан mg/Nm3          - 5 069 1 642 1 656 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 99 429 141 480 157 200 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 280 084 161 477 171 480 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 91,260 39,546 48,672 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



      2.4. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  4/ по проект отговарящ на ГК № 7/ ;    
             І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец януари
           2011 г.

Протокол № 1 
-С- 15 и 

Протокол
№ 2 -С- 15   - 
замерване на 
17.01.2011 г

Месец  февруари
           2011 г.

Протокол № 1 
-С-16  и 

Протокол № 2 
-С- 16 – 

замерване на 
21.02.2011 г

Месец март
           2011 г.
Протокол № 1 -С-
17 и Протокол № 

2- С- 17 – 
замерване на 
30.03.2011 г

Метан mg/Nm3          - 2 534 3 927 4 284 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 13 755 25 545 27 510 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 298 661 298 661 298 661 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



     2.4. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  4/ по проект отговарящ на ГК № 7/ ;     
            І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец април
           2011 г.
Протокол № 1 - 

С-18 и Протокол 
№ 2 - С -18 – 
замерване на 
21.04.2011 г

Месец  май
           2011 г.
Протокол № 1 -С 
-19/ 30.05.2011 г-

замерване на 
30.05.2011 г

Месец юни
           2011 г.
Протокол № 1 – С 
– 20  /08.06.2011 г 

замерване на 
08.06.2011 г

Метан mg/Nm3          - 4 998 5 141 5 069 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 29 475 31 440 29 475 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 298 661 298 661 298 661 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



2.4. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  4/ по проект отговарящ на ГК № 7/ ;    
             І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец юли
           2011 г.

Протокол за 
замерване № 132/ 

20-07-2011 г; 
Протокол за 
изпитване

№ 132/ 02.08.11 г

Месец август
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 

155/05.08.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №155/ 
18.08.2011 г

Месец септември
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 213/ 

17.09.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №213/ 
07.10.2011 г

Метан mg/Nm3          - 4 355 4 365 4 365 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 27 903 39 300 39 300 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 298 661 298 661 298 661 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



     2.4. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  4/ по проект отговарящ на ГК № 7/ ;     
            І –ви етап ;Клетка 1.

2.5. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  5/ по проект отговарящ на ГК № 9/ ;    

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец  октомври
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 485/ 

27.10.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №485/ 
25.11.2011 г

Месец ноември
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 547/ 

11.11.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №547/ 
12.12.2011 г

Месец декември
           2011 г.

Протокол от 
замерване № 

809/16.12.11 г ; 
Протокол от 
изпитване №
809/04.01.12 г

Метан mg/Nm3          - 7 854 6 426 7 140 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 51 090 493 215 510 900 ежемесечно        -

Други - 
Кислород

mg/Nm3        - 297 232 140 042 128 610 ежемесечно        -

Други – 
Сероводоро
д

mg/Nm3         - 0,00 31,941 38,025 ежемесечно         -

Други - 
Водород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



             І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец януари
           2011 г.

Протокол № 9 
-С-15  и 

Протокол № 10 
-С- 15 – 

замерване на 
17.01.2011 г

Месец  февруари
           2011 г.

Протокол № 9 
-С-16  и 

Протокол № 10 
-С- 16 – 

замерване на 
21.02.2011 г

Месец март
           2011 г.
Протокол № 9 -С-
17 и Протокол № 

10- С- 17– 
замерване на 
30.03.2011 г

Метан mg/Nm3          - 2 927 2 999 3 070 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 5 698 6 091 8 056 ежемесечно        -

Други - 
Кислород

mg/Nm3        - 298 661 298 661 298 661 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -

     2.5. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  5/ по проект отговарящ на ГК № 9/ ;    



            І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец април
           2011 г.
Протокол № 9 - 

С-18 и Протокол 
№ 10 - С -18– 
замерване на 
21.04.2011 г

Месец  май
           2011 г.
Протокол № 5 - С 
-19 /30.05.2011 г 

замерване на 
30.05.2011 г

Месец юни
           2011 г.
Протокол № 5 – С 
– 20 /08.06.2011 г

замерване на 
08.06.2011 г

Метан mg/Nm3          - 3 142 3 284 3 142 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 8 100 8 842 8 155 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 298 661 298 661 298 661 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 44,190 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



2.5. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  5/ по проект отговарящ на ГК № 9/ ;    
             І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец юли
           2011 г.

Протокол от 
измерване № 136/ 

20.07.2011 г;
Протокол за 
изпитване 

№ 136/ 02.08.11 г

Месец август
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 

159/05.08.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №159/ 
18.08.2011 г

Месец септември
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 209/ 

17.09.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №209/ 
07.10.2011 г

Метан mg/Nm3          - 3 156 3 177 3 570 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 8 056 8 056 19 650 ежемесечно        -

Други - 
Кислород

mg/Nm3        - 298 661 298 661 225 800 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



     2.5. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  5/ по проект отговарящ на ГК № 9/ ;    
            І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец  октомври
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 481/ 

27.10.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №481/ 
25.11.2011 г

Месец ноември
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 543/ 

11.11.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №543/ 
12.12.2011 г

Месец декември
           2011 г.

Протокол от 
замерване № 

805/16.12.11 г ; 
Протокол от 
изпитване №
805/04.01.12 г

Метан mg/Nm3          - 3 641 71,4 74,97 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 19 650 1 965 3 930 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 222 924 298 661 298 661 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 3,144 4,563 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -

2.6. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  6/ по проект отговарящ на ГК № 6/ ;    
             І –ви етап ;Клетка 1.



Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец януари
           2011 г.

Протокол № 11 
-С- 15 и 

Протокол
№ 12 -С- 15   - 
замерване на 
17.01.2011 г

Месец  февруари
           2011 г.

Протокол № 11 
-С-16  и 

Протокол № 12 
-С- 16 – 

замерване на 
21.02.2011 г

Месец март
           2011 г.
Протокол № 11 -С-
17  и Протокол № 

12- С- 17 – 
замерване на 
30.03.2011 г

Метан mg/Nm3          - 3 499 3 570 3 712 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 7 467 7 663 7 762 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 298 661 298 661 298 661 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 15 18 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



     2.6. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  6/ по проект отговарящ на ГК № 6/ ;     
            І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец април
           2011 г.
Протокол № 11 - 
С-18  и Протокол 

№ 12 - С -18 – 
замерване на 
21.04.2011 г

Месец  май
           2011 г.
Протокол № 6 - 
С -19 /30.05.2011 

г
замерване на 
30.05.2011 г

Месец юни
           2011 г.
Протокол № 6 –С – 

20  /08.06.2011 г

замерване на 
08.06.2011 г

Метан mg/Nm3          - 3 748 3 856 3 784 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 7 860 8 253 8 056 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 298 661 298 661 298 661 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 20 0,00 0,00 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



2.6. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  6/ по проект отговарящ на ГК № 6/ ;    
             І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец юли
           2011 г.

Протокол за 
измерване № 137/ 

20.07.2011 г;
 Протокол за 
изпитване №137/

02.08.2011 г

Месец август
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 

160/05.08.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №160/ 
18.08.2011 г

Месец септември
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 208/ 

17.09.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №208/ 
07.10.2011 г

Метан mg/Nm3          - 3 798 3 927 3 713 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 8 056 11 790 200 430 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 298 661 298 661 220 066 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 158,184 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



     2.6. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  6/ по проект отговарящ на ГК № 6/ ;     
            І –ви етап ;Клетка 1.

     2.6. Изпускащо устройство вертикален газов кладенец  7/ по проект отговарящ на  ГК №5/ ;     

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Месец  октомври
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 480/ 

27.10.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №480/ 
25.11.2011 г

Месец ноември
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 542/ 

11.11.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №542/ 
12.12.2011 г

Месец декември
           2011 г.

Протокол от 
замерване № 

804/16.12.11 г ; 
Протокол от 
изпитване №
804/04.01.12 г

Метан mg/Nm3          - 3 784 4 284 2 642 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 29 300 41 265 82 530 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 291 516 291 516 290 087 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 3,042 0,00 0,00 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 0,00 ежемесечно         -



            І –ви етап ;Клетка 1.

Параметър Единица
mg/Nm3

 НДЕ,
съгласно 
КР

Резултати от мониторинг
Честота
 на мониторинг

Съответст-
вие

Месец ноември
           2011 г.

Протокол  от 
замерване № 541/ 

11.11.2011 г; 
Протокол  от 

изпитване №541/ 
12.12.2011 г

Месец декември
           2011 г.

Протокол от 
замерване № 

803/16.12.11 г ; 
Протокол от 
изпитване №
803/04.01.12 г

Метан mg/Nm3          - 21,42 24,99 ежемесечно          -

Въглероден 
диоксид

mg/Nm3        - 19 650 23 580 ежемесечно        -

Други - Кислород mg/Nm3        - 298 661 298 661 ежемесечно        -

Други – 
Сероводород

mg/Nm3         - 0,00 0,00 ежемесечно         -

Други - Водород mg/Nm3         - 0,00 0,00 ежемесечно         -

Таблица 3.1. Емисии  в отпадъчните води /инфилтрат/



Параметър Единица НДЕ, 
съгласно 

КР

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

Съответствие

Протокол № 
6148/20.04.11

г
Начало на 
изпитване 
01.04.2011 г.

Протокол № 
6822/14.07.11 г
Начало на 
изпитване 
01.07.2011 г.

Протокол № 
7288/21.10.201

1 г
Начало на 
изпитване 

28.09.2011 г.

Протокол № 
7873 от 

29.12.2011 г;
Начало на 
изпитване 

14.12.2011 г.

Азот амониев∗∗ mg/ dm3 35 940 ± 47 1213 ± 61 1020 ± 51 1570 ± 79 Веднъж на 
тримесечие

Не

Фосфати∗∗ mg/ dm3 15 12,5 ± 1,3 38,5 ± 3,9 27,4 ± 2,7 51,5 ± 5,2 Веднъж на 
тримесечие

Да -І -во трим. 
Не - другите

Арсен∗ mg/ dm3 0,5 0,1234±0,0123 0,070 ± 0,007 0,080 ± 0,008 0,102 ± 0,010 Веднъж на 
тримесечие

Да

Кадмий∗ mg/ dm3 0, 5 <0,0010 <0,0010 <0,0010 <0,0010 Веднъж на 
тримесечие

Да

Хром 
тривалентен∗∗

mg/ dm3 2,5 0,2484±0,0248 0,2919 ±0,0292 0,3378 ±0,0338 0,532 ± 0,053 Веднъж на 
тримесечие

Да

Хром 
шествалентен∗∗

mg/ dm3 0,5 <0,010 <0,010 <0,050 <0,050 Веднъж на 
тримесечие

Да

Мед∗ mg/ dm3 2,0 0,0356±0,0036 0,0290 ±0,0029 1,167 ±0,0117 0,0888 ±0,0089 Веднъж на 
тримесечие

Да

Живак∗ mg/ dm3 0,05 <0,0010 <0,0010 0,0010± 0,0001 0,0036 ±0,0004 Веднъж на 
тримесечие

Да

Никел∗ mg/ dm3 2,0 0,1753±0,0175 0,1752 ±0,0175 0,1924 ±0,0192 0,2475 ±0,0248 Веднъж на 
тримесечие

Да

Олово∗ mg/ dm3 2,0 0,010 ± 0,001 0,011 ± 0,001 0,048 ± 0,005 0,014 ± 0,001 Веднъж на 
тримесечие

Да



Цинк∗ mg/ dm3 5,0 0,1878±0,0188 0,1968±0,0197 0,3177 ±0,0318 0,2812 ±0,0281 Веднъж на 
тримесечие

Да

Феноли∗ mg/ dm3 10 0,514 ± 0,051 0,145 ± 0,015    0,193 ± 0,019 0,21 ± 0,02 Веднъж на 
тримесечие

Да

Хлориди∗ mg/ dm3 - 2151,5 ± 107,6 2915,1 ± 145,8 2419,4 ± 121,0 2648,7 ± 132,4 Веднъж на 
тримесечие

-

Цианиди 
свободни∗∗

mg/ dm3 1,0 0,034 ± 0,003 <0,002 <0,002 0,22 ± 0,02 Веднъж на 
тримесечие

Да

Дебит на 
отпадъчните води

m3/ден
m3/час
m3/год
л/сек

144
-
-
1,66

                                                             93,55
                                                                 -
                                                           34 144
                                                              1,08

Ежедневно
Да
-
-
Да

РН активна реакция   - 6,5 - 9,0 8,2 ± 0,1 8,6 ± 0,1 8,6 ± 0,1 8,3 ± 0,1 Веднъж на 
тримесечие

Да

Пермангантна 
окисляемост

 mg/dm3 - 764,8 ± 38,2 997,4 ± 99,7 98,2 ± 9,8 1276,9 ±63,8 Веднъж на 
тримесечие

-

Обща твърдост mgeqv/dm
3

- 24,11 ± 2,41 21,80 ± 2,18 22,62 ± 2,26 18,79 ± 1,88 Веднъж на 
тримесечие

-

Неразтворени 
вещества

mg/ dm3 400 28 ± 3 217 ± 22 192 ±19 335 ± 34 Веднъж на 
тримесечие

Да

БПК5 mg/ dm3 - 211,2 ± 21,1 373,0 ± 37 348,8 ± 34,9 262,3 ± 26,2 Веднъж на 
тримесечие

-

ХПК mg/ dm3 - 2548 ± 127 3459 ± 173 3333 ± 167 3867 ± 193 Веднъж на 
тримесечие

-

 Други -Желязо 
общо

mg/ dm3 10,0 5,97 ± 0,60 3,333 ± 0,333 4,172 ± 0,417 4,228 ±0,423 Веднъж на 
тримесечие

Да

Други –Сулфатни 
йони

mg/ dm3 400 6,2 ± 0,6 70,6 ± 7,1 42,5 ± 4,3 102,3 ± 10,2 Веднъж на 
тримесечие

Да

Други- Сулфиди mg/ dm3 1,5 <0,050 0,070 ± 0,007 <0,050 <0,050 Веднъж на 
тримесечие

Да



Други- 
Нефтопродукти

mg/ dm3 15,0 0,06 ± 0,01 0,14 ± 0,01 0,06 ± 0,01 0,19 ± 0,02 Веднъж на 
тримесечие

Да

Други – 
Животински 
мазнини и 
растителни масла

mg/ dm3 120 Не са 
изследвани

Не са 
изследвани

Не са 
изследвани

Не са 
изследвани

Веднъж на 
тримесечие

-

Други- 
Анионактивни 
детергенти

mg/ dm3 15 Не са 
изследвани

Не са 
изследвани

Не са 
изследвани

Не са 
изследвани

Веднъж на 
тримесечие

-

Забележка:  ∗  - емисии, докладвани в Таблица 1 колона 1;   
                   ∗∗  - емисии, които не са формулирани както посочените в Таблица 1 колона 1 /описани както следва: общ 
азот,общ фосфор, хром и съединенията му, цианиди общи/;
                ∗∗∗  - дебитът е определен на отпадъчните води, които практически се отделят от цялото депо /общо І –ви и ІІ- ри 
етап –клетки първа, втора и трета/ в ретензионния басейн.

Таблица 3.2. Емисии на вредни и опасни вещества в повърхностни води, зауствани от площадката на 
депото в дере ІІ категория водоприемник





Параметър Пунктове 
за наблюде 

-ние

Единица НДЕ, 
съгласно 

КР

Снети с П-л
 № 6114/
13.04.11 г.
Начало на 
изпитване 
31.03.11 г

Не са 
снемани 
поради 
отсъствието 
им в 
каналите

Снети с П-л
 № 7499/
09.11.11 г.
Начало на 
изпитване 
12.10.11 г 

Не са 
снемани 
поради 
отсъст-

вието им 
в 

каналите

Честота
 на 
мониторинг

Съответ-
ствие

Азот амониев∗∗ ИП1
ИП2
ИП3
ИП4
ИП5

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

0,354 ± 0,035
0,561 ± 0,056
0,236 ± 0,024
0,323 ± 0,032
0,376 ± 0,038

-
-
-
-
-

0,139 ± 0,014
0,222 ± 0,022
0,340 ± 0,034
0,109 ± 0,011
0,133 ± 0,013

-
-
-
-
-

Веднъж на 
тримесечие

Да 
Да
Да
Да
Да

Азот нитритен∗∗ ИП1
ИП2
ИП3
ИП4
ИП5

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

0,04
0,04
0,04
0,04
0,04

<0,05
<0,05
<0,05
<0,05
<0,05

-
-
-
-
-

Не изследван
Не изследван
Не изследван
Не изследван
Не изследван

-
-
-
-
-

Веднъж на 
тримесечие

Да
Да
Да
Да
Да

Фосфати∗∗ ИП1
ИП2
ИП3
ИП4
ИП5

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

0,16 ± 0,02
<0,10
<0,10
0,38 ± 0,04
<0,10

-
-
-
-
-

<0,10
<0,10
<0,10
<0,10
<0,10

-
-
-
-
-

Веднъж на 
тримесечие

Да
Да
Да
Да
Да

Хром общ∗ ИП1
ИП2
ИП3
ИП4
ИП5

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

0,55
0,55
0,55
0,55
0,55

<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010
<0,0010

-
-
-
-
-

0,0014± 0,0001
0,0016± 0,0002
<0,0010
<0,0010
0,0014± 0,0001

-
-
-
-
-

Веднъж на 
тримесечие

Да
Да
Да
Да
Да

Мед∗ ИП1
ИП2
ИП3
ИП4
ИП5

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

0,1
0,1
0,1
0,1
0,1

0,0134 ±0,0013
0,0103 ±0,0010
0,0225 ±0,0023
0,0234 ±0,0023
0,0052 ±0,0005

-
-
-
-
-

0,0150 ±0,0015
0,0126 ±0,0013
0,0206 ±0,0021
0,0192 ±0,0015
0,0068 ±0,0007

-
-
-
-
-

Веднъж на 
тримесечие

Да
Да
Да
Да
Да

Никел∗ ИП1
ИП2
ИП3
ИП4
ИП5

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

0,2
0,2
0,2
0,2
0,2

<0,0020
<0,0020
<0,0020
<0,0020
<0,0020

-
-
-
-
-

<0,0020
<0,0020
<0,0020
<0,0020
<0,0020

-
-
-
-
-

Веднъж на 
тримесечие

Да
Да
Да
Да
Да

Олово∗ ИП1
ИП2
ИП3
ИП4
ИП5

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

mg/ dm3   

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

-
-
-
-
-

<0,010
<0,010
<0,010
<0,010
<0,010

-
-
-
-
-

Веднъж на 
тримесечие

Да
Да
Да
Да
Да



Таблица 4. Образуване на отпадъци

Отпадък Код Годишно количество Годишно 
количество
за единица 

продукт

Временно
съхранение

на
площадката*

Транспортиран
е-собствен
транспорт/

външна фирма

Съответствие

Количества
определени

с КР  t/y

Реално 
измерено 

t/y

Количества
определени

с КР

Реално 
измерено

- - - - - - - - -
- - - - - - - - -



Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци



Отпадък Код Оползотворяване 
на площадката

Обезвреждане на 
площадката

Име на външната 
фирма извършваща 
операцията по 
оползотворяване/обез - 
вреждане

Съответствие

Отпадъци от смесени материали/ 
импрегниран текстил, еластомер, 
пластомер/

04 02 09 Не Да - Да

Отпадъци от обработени 
текстилни влакна

04 02 22 Не Да - Да

Отпадъци неупоменати другаде 04 02 99 Не Да - Да

Абсорбенти, филтърни 
материали, кърпи за изтриване 
и предпазни облекла, различни 
от упоменатите в 15 02 02

15 02 03 Не Да - Да

Отпадъци, чието събиране и 
обезвреждане не е обект на 
специални изисквания, с оглед 
предотвратяване на инфекции

18 01 04 Не Да - Да

Отпадъци от решетки и сита 19 08 01 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

Негодни за рециклиране хартия и 
картон

20 01 01 Не Да - Да

Текстилни материали 20 01 11 Не Да - Да

Смесени битови отпадъци 20 03 01 Не Да - Да

Отпадъци от пазари 20 03 02 Не Да - Да

Отпадъци неупоменати другаде 20 03 99 Не Да - Да



       



Таблица 6. Шумови емисии

Място на измерването Ниво на звуково 
нялягане в dB 

(A)

Измерено през деня/ноща Съответствие

- - - -



Таблица №7. Опазване на подземните води 



Показател Точка
 на 
пробовзе-
мане

Концентрация 
в подземните 
води, съгласно 
КР

/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.1

1 г
Получаване 
на 
образците 
-31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 
6821/14.07.1

1г
Получаване 

на 
образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
13.12.2011 г

1 Електропроводи-
мост

МП1 2000 µS cm-1 218 ± 7 318 ± 10 166,5 ± 5,0 309 ± 10 Веднъж на 
три месеца

Да

МП2 2000 µS cm-1 371 ± 12 532 ± 16 845 ± 25 870 ± 26 Веднъж на 
три месеца

Да

МПЗ 2000 µS cm-1 362 ± 11 935 ± 28 716 ± 22 736 ± 22 Веднъж на 
три месеца

Да

МП4 2000 µS cm-1 1360 ± 41 739 ± 22 518 ± 16 601 ± 18 Веднъж на 
три месеца

Да

МП5 2000 µS cm-1 Сух- неизсл. Сух- неизсл. Сух- неизсл. Сух- неизсл. Веднъж на 
три месеца

 -

МП6 2000 µS cm-1 466 ± 14 493 ± 15 337 ± 10 387 ± 12 Веднъж на 
три месеца

Да

МП7 2000 µS cm-1 386 ± 12 447 ± 14 318 ± 11 376 ± 12 Веднъж на 
три месеца

Да



Показател Точка на 
пробовзе-
мане

Концентрация 
в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

Съответ-
ствие

Протокол № 
6147/20.04.11 

г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на 

образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
13.12.2011 г

  
2

Обща твърдост МП1 12 mg-eqv /l 1,66 ± 0,17 3,03 ± 0,30 9,12 ± 1,02 3,36 ± 0,34 Веднъж на 
три месеца

Да

МП2 12 mg-eqv /l 3,42 ± 0,34 4,98 ± 0,50 10,19 ± 1,02 11,55 ± 1,16 Веднъж на 
три месеца

Да

МПЗ 12 mg-eqv /l 2,29 ± 0,23 8,26 ± 0,83 7,53 ± 0,75 8,27 ± 0,83 Веднъж на 
три месеца

Да

МП4 12 mg-eqv /l 9,21 ± 0,92 5,61 ± 0,56 5,34 ± 0,53 4,86 ± 0,49 Веднъж на 
три месеца

Да

МП5 12 mg-eqv /l Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 
три месеца

-

МП6 12 mg-eqv /l 3,41 ± 0,34 3,34 ± 0,33 3,47 ± 0,35 3,70 ± 0,37 Веднъж на 
три месеца

Да

МП7 12 mg-eqv /l 2,70 ± 0,27 3,09 ± 0,31 2,96 ± 0,35 3,47 ± 0,35 Веднъж на 
три месеца

Да



Показател Точка на 
пробовземане

Концентра
ция в 

подземните 
води,съглас

но КР
-стандарт 

за качество 
по 

усл.13.8.1.4. 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.11 

г
Получаване 
на образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на 

образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
13.12.2011 г

3 Перманганатна 
окисляемост

МП1 5 mgO2  /l 5,0 ± 0,5 4,24 ± 0,42 2,93 ± 0,29 3,17 ± 0,32 Веднъж на три 
месеца

Да

МП2 5 mgO2  /l 5,2 ± 0,5 3,84 ± 0,38 1,98 ± 0,20 1,82 ± 0,18 Веднъж на три 
месеца

Да

МПЗ 5 mgO2  /l 13,3 ± 1,3 2,32 ± 0,23 2,45 ± 0,25 2,22 ± 0,22 Веднъж на три 
месеца

І-во трим.– Не;
Другите - Да

МП4 5 mgO2  /l 5,5 ± 0,6 3,2 ± 0,32 2,35  ± 0,24 2,22 ± 0,22 Веднъж на три 
месеца

 Да

МП5 5 mgO2  /l Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на три 
месеца

 -

МП6 5 mgO2  /l 1,93 ± 0,19 1,98 ± 0,20 1,60 ± 0,16 2,77 ± 0,28 Веднъж на три 
месеца

Да

МП7 5 mgO2  /l 1,47 ± 0,15 1,80 ± 0,18 1,45 ± 0,15 3,37 ± 0,34 Веднъж на три 
месеца

Да



Показател Точка на 
пробовзе
мане

Концентраци
я в 

подземните 
води,съгласн

о КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.11 г
Получаване на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на 

образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.11 
г

Получаване 
на образците-
13.12.2011 г

4 Активна 
реакция 

МП1 ≥ 6,5 ≤ 9,5 РН 
единици

6,9 ± 0,1 7,0 ± 0,1 7,0 ± 0,1 7,6 ± 0,1 Веднъж на три 
месеца

Да

МП2 ≥ 6,5 ≤ 9,5 РН 
единици

7,7 ± 0,1 7,3 ± 0,1 7,3 ± 0,1 7,3 ± 0,1 Веднъж на три 
месеца

Да

МПЗ ≥ 6,5 ≤ 9,5 РН 
единици

7,2 ± 0,1 7,5 ± 0,1 7,8 ± 0,1 7,7 ± 0,1 Веднъж на три 
месеца

Да

МП4 ≥ 6,5 ≤ 9,5 РН 
единици

7,0 ± 0,1 7,5 ± 0,1 7,8 ± 0,1 7,9 ± 0,1 Веднъж на три 
месеца

Да

МП5 ≥ 6,5 ≤ 9,5 РН 
единици

Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на три 
месеца

-

МП6 ≥ 6,5 ≤ 9,5 РН 
единици

7,5 ± 0,1 7,4 ± 0,1 7,3 ± 0,1 7,2 ± 0,1 Веднъж на три 
месеца

Да

МП7 ≥ 6,5 ≤ 9,5 РН 
единици

7,0 ± 0,1 6,8 ± 0,1 7,0 ± 0,1 7,0 ± 0,1 Веднъж на три 
месеца

Да



Показател Точка на 
пробовзе
- мане

Концентра
ция в 

подземните 
води,съглас

но КР
/стандарт 

за качество 
по 

усл.13.8.1.4. 
/

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

Съответствие

Протокол 
№ 

6147/20.04.1
1 г

Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи 
с № от 6816- 
6821/14.07. 

11г
Получаване 

на 
образците-
30.06.2011 г

Протоколи 
с № от 7282 
-7287/20.10. 

11 г
Получаване 

на 
образците-
27.09.2011 г

Протоколи 
с № от 7867 
-7872/29.12.

11 г
Получаване 

на 
образците-
13.12.2011 г

5 Амониев йон МП1 0,5   mg/ l 0,042 ± 0,004 < 0,013 0,025 ± 0,003 < 0,05 Веднъж на три 
месеца

Да

МП2  0,5   mg/ l 0,042 ± 0,004 0,267 ± 0,027 0,057 ± 0,006 0,070 ± 0,007 Веднъж на три 
месеца

Да

МПЗ 0,5   mg/ l 0,026 ± 0,003 0,046 ± 0,005 0,026 ± 0,003 < 0,05 Веднъж на три 
месеца

Да

МП4 0,5   mg/ l < 0,013 0,026 ± 0,003 0,031 ± 0,003 < 0,05 Веднъж на три 
месеца

Да

МП5 0,5   mg/ l Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на три 
месеца

-

МП6 0,5   mg/ l < 0,013 0,020 ± 0,002 0,165 ± 0,017 0,190 ± 0,019 Веднъж на три 
месеца

Да

МП7 0,5   mg/ l 0,013 ± 0,001 0,385 ± 0,039 0,283 ± 0,028 0,022 ± 0,002 Веднъж на три 
месеца

Да



Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторин
г

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.1

1 г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
13.12.2011 г

6 Нитрити МП1 0,5   mg/ l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 Веднъж на 
три месеца

Да

МП2 0,5   mg/ l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 Веднъж на 
три месеца

Да

МПЗ 0,5   mg/ l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 Веднъж на 
три месеца

Да

МП4 0,5   mg/ l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 Веднъж на 
три месеца

Да

МП5 0,5   mg/ l Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 
три месеца

-

МП6 0,5   mg/ l < 0,05 < 0,05 0,96 ± 0,10 < 0,05 Веднъж на 
три месеца

ІІІ-то трим– Не;
Другите - Да

МП7 0,5   mg/ l < 0,05 0,29 ± 0,03 0,38 ± 0,04 < 0,05 Веднъж на 
три месеца

Да



Показател Точка на 
пробовземане Концентрация 

в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторин
г

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.1

1 г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11
г

Получаване 
на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.11
г

Получаване 
на образците-
13.12.2011 г

7 Хлориди МП1 250   mg/ l 10,2 ± 1,0 7,1 ± 0,7 4,2 ± 0,4 8,2 ± 0,8 Веднъж на 
три месеца

Да

МП2 250   mg/ l 6,2 ± 0,6 16,5 ± 1,7 53,8 ± 3,4 65,4 ± 6,5 Веднъж на 
три месеца

Да

МПЗ 250   mg/ l 8,3 ± 0,8 36,5 ± 3,7 37,6 ± 3,8 33,2 ± 3,3 Веднъж на 
три месеца

Да

МП4 250   mg/ l 203,6 ± 20,4 80,5 ± 8,1 79,5 ± 8,0 66,4 ± 6,6 Веднъж на 
три месеца

Да

МП5 250   mg/ l Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 
три месеца

-

МП6 250   mg/ l 27,1 ± 2,7 34,1 ± 3,4 25,8 ± 2,6 23,2 ± 2,3 Веднъж на 
три месеца

Да

МП7 250   mg/ l 20,1 ± 2,0 26,6 ± 2,7 23,8 ± 2,4 15,3 ± 1,5 Веднъж на 
три месеца

Да





Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторин
г

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.1

1 г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11
г

Получаване 
на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.11
г

Получаване 
на образците-
13.12.2011 г

8 Фосфати МП1 0,5 mg/ l 0,23 ± 0,02 < 0,10 < 0,10 0,11 ± 0,01 Веднъж на 
три месеца

Да

МП2 0,5 mg/ l 0,23 ± 0,02 0,12 ± 0,01 < 0,10 0,24 ± 0,02 Веднъж на 
три месеца

Да

МПЗ 0,5 mg/ l 0,17 ± 0,02 0,14 ± 0,01 0,12 ± 0,01 0,17 ± 0,02 Веднъж на 
три месеца

Да

МП4 0,5 mg/ l 0,15 ± 0,02 < 0,10 < 0,10 < 0,10 Веднъж на 
три месеца

Да

МП5 0,5 mg/ l Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 
три месеца

-

МП6 0,5 mg/ l < 0,10 0,10 ± 0,01 < 0,10 0,21 ± 0,02 Веднъж на 
три месеца

Да

МП7 0,5 mg/ l 0,27 ± 0,03 0,42 ± 0,04 0,51 ± 0,05 0,18 ± 0,02 Веднъж на 
три месеца

Да



Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота
 на 
мониторинг

Съответст-
вие

Протокол № 
6147/20.04.11 г
Получаване 
на образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11г
Получаване 

на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11 
г

Получаване 
на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.11 
г

Получаване 
на образците-
13.12.2011 г

9 Мед МП1 0,2 mg/ l 0,0130 ± 0,0013 0,0074 ± 0,0007 0,0701 ± 0,0070 0,0073 ± 0,0007 Веднъж на 
три месеца

Да

МП2 0,2 mg/ l 0,0081 ± 0,0008 0,0063 ± 0,0006 0,0825 ± 0,0083 < 0,0030 Веднъж на 
три месеца

Да

МПЗ 0,2 mg/ l 0,0124 ± 0,0012 0,0048 ± 0,0005 0,0713 ± 0,0071 0,0042 ± 0,0004 Веднъж на 
три месеца

Да

МП4 0,2 mg/ l 0,0035 ± 0,0004 0,0039 ± 0,0004 0,0678 ± 0,0068 < 0,0030 Веднъж на 
три месеца

Да

МП5 0,2 mg/ l Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 
три месеца

-

МП6 0,2 mg/ l 0,0032 ± 0,0003 0,0056 ± 0,0006 0,0575 ± 0,0058 0,0064 ± 0,0006 Веднъж на 
три месеца

Да

МП7 0,2 mg/ l 0,0040 ± 0,0004 0,0050 ± 0,0005 0,0626 ± 0,0063 0,0056 ± 0,0006 Веднъж на 
три месеца

Да



Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторин
г

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.1

1 г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11
г

Получаване 
на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.11
г

Получаване 
на образците-
13.12.2011 г

10 Никел МП1 20 µg/ l 2,5 ± 0,3 < 2,0 < 2,0 < 2,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МП2 20 µg/ l < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МПЗ 20 µg/ l  2,1 ± 0,2 < 2,0 < 2,0 < 2,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МП4 20 µg/ l 9,8 ± 1,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МП5 20 µg/ l Сух- неизсл. Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 
три месеца

-

МП6 20 µg/ l < 2,0 < 2,0 < 2,0 < 2,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МП7 20 µg/ l < 2,0 < 2,0 < 2,0 2,0 ± 0,2 Веднъж на 
три месеца

Да



Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторин
г

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.1

1 г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11
г

Получаване 
на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.11
г

Получаване 
на образците-
13.12.2011 г

11 Олово МП1 10 µg/ l < 10 < 10 < 10 < 10 Веднъж на 
три месеца

Да

МП2 10 µg/ l < 10 < 10 < 10 < 10 Веднъж на 
три месеца

Да

МПЗ 10 µg/ l < 10 < 10 < 10 < 10 Веднъж на 
три месеца

Да

МП4 10 µg/ l < 10  < 10 < 10 < 10 Веднъж на 
три месеца

Да

МП5 10 µg/ l Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 
три месеца

-

МП6 10 µg/ l < 10 < 10 < 10 < 10 Веднъж на 
три месеца

Да

МП7 10 µg/ l < 10 < 10 < 10 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да



Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторин
г

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.1

1 г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11
г

Получаване 
на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
13.12.2011 г 

12 Хром МП1 50 µg/ l 2,5 ± 0,3 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МП2 50 µg/ l 1,2 ± 0,1 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МПЗ 50 µg/ l 4,0 ± 0,4 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МП4 50 µg/ l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МП5 50 µg/ l Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 
три месеца

-

МП6 50 µg/ l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МП7 50 µg/ l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да



.

Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторин
г

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.1

1 г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11
г

Получаване 
на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.11
г

Получаване 
на образците-
13.12.2011 г

1
3

Желязо МП1 200 µg/ l 309,0 ± 30,9 57,0 ± 5,7 396,3 ± 39,6 76,3 ± 7,6 Веднъж на 
три месеца

І-во и ІІІ-то 
трим- Не;
Другите -  Да

МП2 200 µg/ l 45,3 ± 4,5 28,4 ± 2,8 114,1 ± 11,4 99,7 ± 10,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МПЗ 200 µg/ l 772 ± 77 26,2 ± 2,6 46,2 ± 4,6 34,2 ± 3,4 Веднъж на 
три месеца

І-во трим.- Не
Другите -  Да

МП4 200 µg/ l 271,4 ± 27,1 97,0 ± 9,7 82,6 ± 8,3 4,0 ± 0,4 Веднъж на 
три месеца

І-во трим.- Не
Другите -  Да

МП5 200 µg/ l Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 
три месеца

-

МП6 200 µg/ l 45,4  ± 4,5 24,0 ± 2,4 550 ± 55 1228 ± 123 Веднъж на 
три месеца

ІІІ-то и ІV –то 
трим.- Не
Другите -  Да

МП7 200 µg/ l 13,6 ± 1,4 9,7 ± 1,0 22,1 ± 2,2 552 ± 55 Веднъж на 
три месеца

ІV-то трим.- 
Не
Другите -  Да



Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторин
г

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.1

1 г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11
г

Получаване 
на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.11
г

Получаване 
на образците-
13.12.2011 г

1
4

Манган МП1 50 µg/ l 15,6 ± 1,6 68,8 ± 6,9 11,0 ± 1,1 46,0 ± 4,6 Веднъж на 
три месеца

ІІ-ро трим.- 
Не
Другите -  Да

МП2 50 µg/ l 15,4 ± 1,5 33,4 ± 3,3 187,2 ± 18,7 49,6 ± 5,0 Веднъж на 
три месеца

ІІІ-то трим.- 
Не
Другите -Да

МПЗ 50 µg/ l 22,6 ± 2,3 2,5 ± 0,3 9,4 ± 0,9 5,1 ± 0,5 Веднъж на 
три месеца

Да

МП4 50 µg/ l 3751 ± 375 482,2 ± 48,2 128,4 ± 12,8 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

ІV-то трим.-
Да
Другите - Не

МП5 50 µg/ l Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 
три месеца

-

МП6 50 µg/ l 45,6 ± 4,6 5,0 ± 0,5 100,6 ± 10,1 384 ± 38 Веднъж на 
три месеца

ІІІ-то и ІV –то 
трим.- Не
Другите -  Да

МП7 50 µg/ l 9,5 ± 1,0 6,7 ± 0,7 61,2 ± 6,1 46,2 ± 4,6 Веднъж на 
три месеца

 ІІІ-то трим.- 
Не
Другите - Да



Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация 
в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторин
г

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.1

1 г
Получаване 
на образите-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11
г

Получаване 
на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.11
г

Получаване 
на образците-
13.12.2011 г

15 Цинк МП1 1,0 mg/ l 0,0176 ± 
0,0018

0,0042 ± 
0,0004

0,0238 ± 
0,0024

0,0036
±0,0004

Веднъж на 
три месеца

Да

МП2 1,0 mg/ l 0,0073 ± 
0,0007

0,0052 ± 
0,0005

0,0258 ± 
0,0026

0,0071
±0,0007

Веднъж на 
три месеца

Да

МПЗ 1,0 mg/ l 0,0190 ± 
0,0019

0,0049 ± 
0,0005

0,0149 ± 
0,0015

0,0030
±0,0003

Веднъж на 
три месеца

Да

МП4 1,0 mg/ l 0,0074 ± 
0,0007

0,0045 ± 
0,0005

0,0163 ± 
0,0016

0,0020 
±0,0002

Веднъж на 
три месеца

Да

МП5 1,0 mg/ l Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 
три месеца

-

МП6 1,0 mg/ l 0,0048 ± 
0,0005

0,0049 ± 
0,0005

0,0135 ± 
0,0014

0,0145
±0,0015

Веднъж на 
три месеца

Да

МП7 1,0 mg/ l 0,0086 ± 
0,0009

0,0060 ± 
0,0006

0,0191 ± 
0,0019

0,0092 
±0,0009

Веднъж на 
три месеца

Да



Показател Точка на 
пробовземане Концентрация 

в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторин
г

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.1

1 г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11
г

Получаване 
на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
13.12.2011 г

1
6

Натрий МП1 200 mg/ l 8,2 ± 0,8 неизследван 11,05 ± 1,11 11,58 ± 1,16 Веднъж на 
три месеца

Да

МП2 200 mg/ l 12,8 ± 1,3 неизследван 33,27 ± 3,33 40,02 ± 4,00 Веднъж на 
три месеца

Да

МПЗ 200 mg/ l 20,0 ± 2,0 неизследван 62,62 ± 6,26 52,90 ± 5,29 Веднъж на 
три месеца

Да

МП4 200 mg/ l 56,8 ± 5,7 неизследван 39,18 ± 3,92 37,20 ± 3,72 Веднъж на 
три месеца

Да

МП5 200 mg/ l Сух- неизсл неизследван Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 
три месеца

-

МП6 200 mg/ l 26,4 ± 2,6 неизследван 10,33 ± 1,03 23,26 ± 2,33 Веднъж на 
три месеца

Да

МП7 200 mg/ l 24,2 ± 2,4 неизследван 20,35 ± 2,04 18,8 ± 1,9 Веднъж на 
три месеца

Да



Показател
Точка на
Пробовзе-
мане

Концентрация 
в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

 Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.1

1 г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.1г
Получаване 

на 
образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.1
г

Получаване 
на 

образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.11 
г

Получаване 
на образците-
13.12.2011 г

18 Цианиди 
/общи/

МП1 50 µg/ l < 2 < 2 < 2 < 5 Веднъж на 
три месеца

Да

МП2 50 µg/ l < 2 < 2 2 ± 1 < 5 Веднъж на 
три месеца

Да

МПЗ 50 µg/ l 2 ± 1 < 2 < 2 < 5 Веднъж на 
три месеца

Да

МП4 50 µg/ l < 2 < 2 < 2 < 5 Веднъж на 
три месеца

Да

МП5 50 µg/ l Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 
три месеца

-

МП6 50 µg/ l < 2 < 2 < 2 < 5 Веднъж на 
три месеца

Да

МП7 50 µg/ l < 2 < 2 < 2 < 2 Веднъж на 
три месеца

Да



Показател Точка на 
пробовземане Концентрация 

в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторин
г

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.1

1 г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11
г

Получаване 
на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
13.12.2011 г

1
7

Нитрати МП1 50 mg/ l 1,9 ± 0,2 0,64 ± 0,06 1,1 ± 0,1 0,58 ± 0,06 Веднъж на 
три месеца

Да

МП2 50 mg/ l 4,0 ± 0,4 5,8 ± 0,6 8,4 ± 0,8 8,7 ± 0,9 Веднъж на 
три месеца

Да

МПЗ 50 mg/ l 0,88 ± 0,09 2,9 ± 0,3 2,7 ± 0,3 1,9 ± 0,2 Веднъж на 
три месеца

Да

МП4 50 mg/ l 1,9 ± 0,2 8,4 ± 0,8 9,1 ± 0,9 11,3 ± 1,1 Веднъж на 
три месеца

Да

МП5 50 mg/ l Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 
три месеца

-

МП6 50 mg/ l 1,5 ± 0, 2 3,5 ± 0,4 2,6 ± 0,3 0,67 ± 0,07 Веднъж на 
три месеца

Да

МП7 50 mg/ l 2,9 ± 0,3 4,6 ± 0,5 5,4 ± 0,5 3,4 ± 0,3 Веднъж на 
три месеца

Да



Показател Точка на 
пробовзе
-мане

Концентра-
ция в 

подземните 
води,съглас

но КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота на 
монитори
нг

 Съответств
ие

Протокол 
№ 

6147/20.04.
11 г

Получаван
е на 
образците 
-31.03.2011 
г

Протоколи с 
№ от 6816- 
6821/14.07. 

11 г
Получаване 

на 
образците-
30.06.2011 г

Протоколи 
с № от 7282-
7287/20.10.

11 г
Получаване 

на 
образците-
27.09.2011 г

Протоколи 
с № от 7867 
-7872/29.12.

11 г
Получаван

е на 
образците-
13.12.2011 г

19 Кадмий МП1 5,0 µg/ l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МП2 5,0 µg/ l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МПЗ 5,0 µg/ l  < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МП4 5,0 µg/ l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МП5 5,0 µg/ l Сух- 
неизсл

Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 
три месеца

-

МП6 5,0 µg/ l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МП7 5,0 µg/ l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да



Показател Точка на 
пробовзе
-мане

Концентрация 
в подземните 
води,съгласно 
КР

/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

Съответст
вие

Протокол № 
6147/20.04.11 

г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на 

образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.1
1г

Получаване 
на 

образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
13.12.2011 г

20 Живак МП1 1,0 µg/ l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МП2 1,0 µg/ l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МПЗ 1,0 µg/ l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МП4 1,0 µg/ l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МП5 1,0 µg/ l Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 
три месеца

 -

МП6 1,0 µg/ l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да

МП7 1,0 µg/ l < 1,0 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 
три месеца

Да





Показател Точка на 
пробовземане Концентрация 

в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота 
на 
мониторинг

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.11 г
Получаване на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на 

образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
13.12.2011 г

2
1

Бор МП1 1,0 mg/ l 0,0094 ± 0,0009 - - - Веднъж 
годишно

Да

МП2 1,0 mg/ l 0,0086 ± 0,0009 - - - Веднъж 
годишно

Да

МПЗ 1,0 mg/ l 0,0096 ± 0,0010 - - - Веднъж 
годишно

Да

МП4 1,0 mg/ l 0,0086 ± 0,0009 - - - Веднъж 
годишно

Да

МП5 1,0 mg/ l Сух- неизсл - - - Веднъж 
годишно

-

МП6 1,0 mg/ l 0,0050 ± 0,0005 - - - Веднъж 
годишно

Да

МП7 1,0 mg/ l 0,0070 ± 0,0007 - - - Веднъж 
годишно

Да



Показател Точка на 
пробовземане

Концентра-
ция в 

подземните 
води,съглас

- но КР - 
фонови

/снети с П-л 
№6.2 -3.10 

от 20.01.09 г 
/Усл.13.8.1.4

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторин
г

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.11 г
Получаване на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11
г

Получаване 
на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.1
1 

Получаване 
на 

образците-
13.12.2011 г

22 Калий МП1 1,2 mg/ l 0,8 ± 0,1 неизследвани 1,042 ± 0,104 0,977 ± 0,098 Веднъж на 
тримесечие

Да

МП2 2,4 mg/ l 2,2 ± 0,2 неизследвани 2,934 ± 0,293 2,334 ± 0,233 Веднъж на 
тримесечие

Да

МПЗ 2,6 mg/ l 0,7 ± 0,1 неизследвани 1,538 ± 0,154 1,212 ± 0,121 Веднъж на 
тримесечие

Да

МП4 3,9 mg/ l 2,9 ± 0,3 неизследвани 11,22 ± 1,12 23,39 ± 2,34 Веднъж на 
тримесечие

ІІІ-то и ІV –то 
трим.- Не
Другите -  Да

МП5 2,5 mg/ l Сух- неизсл неизследвани Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 
тримесечие

 -

МП6 2,4 mg/ l 1,6 ± 0,2 неизследвани 2,464 ± 0,246 3,695 ± 0,370 Веднъж на 
тримесечие

ІV – то трим.- 
Не
Другите -  Да

МП7 0,9 mg/ l 0,4 ± 0,1 неизследвани 1,133 ± 0,113 0,7 ± 0,1 Веднъж на 
тримесечие

ІІІ-то  трим.-
Не;
Другите - Да



Показател Точка на 
пробовземане

Концентрация в 
подземните 

води,съгласно КР- 
фонови

/ снети с П-ли 
№0637,0638,0639,0

640,
0641,0642,0643 от 

29.12.08 г /- 
Усл.13.8.1.4.

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.11 

г
Получаване 
на образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на 

образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
13.12.2011 г

23 Феноли МП1 0.002 mg/ l  0.031 ± 0,003 - - - Веднъж 
годишно

Не

МП2 0,002 mg/ l 0,044 ± 0,004 - - - Веднъж 
годишно

Не

МПЗ 0.010  mg/ l 0.038  ± 0,004 - - - Веднъж 
годишно

Не

МП4 0.002 mg/ l 0.041  ± 0,004 - - - Веднъж 
годишно

Не

МП5 0,010 mg/ l Сух- неизсл - - - Веднъж 
годишно

-

МП6 0,090 mg/ l 0.034 ± 0,003 - - - Веднъж 
годишно

Да

МП7 0.002 mg/ l 0.030 ± 0,003 - - - Веднъж 
годишно

 Не



Показател Точка на 
пробовзе
-мане

Концентрация 
в подземните 
води,съгласно 
КР

/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота 
на 
мониторинг

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.11 

г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
г

Получаване 
на 

образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
13.12.2011 г

24 Нефтопродукти МП1 50  µg/ l         < 20          - - - Веднъж 
годишно

Да    

МП2 50  µg/ l         < 20          - - - Веднъж 
годишно

Да   

МПЗ 50  µg/ l         < 20          - - - Веднъж 
годишно

Да   

МП4 50  µg/ l         < 20          - - - Веднъж 
годишно

Да

МП5 50  µg/ l         Сух- неизсл - - - Веднъж 
годишно

-

МП6 50  µg/ l         < 20          - - - Веднъж 
годишно

Да

МП7 50  µg/ l         < 20          - - - Веднъж 
годишно

Да



Показател Точка на 
пробовзе
-мане

Концентра-
ция в 

подземните 
води, 

съгласно 
КР

/стандарт 
за качество 

по 
усл.13.8.1.5/

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

 Съответ-
ствие

Протокол № 
6147/20.04.

11 г
Получаване 
на образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11г
Получаване 

на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.1
1 г

Получаване 
на 

образците-
13.12.2011 г

25 Сулфати МП1 250 mg/ l 23,2  ± 2,3 - - - Веднъж на 2 
години 

Да

МП2 250 mg/ l 30,1 ± 3,0 - - - Веднъж на 2 
години 

Да

МПЗ 250 mg/ l 34,9 ± 3,5 - - - Веднъж на 2 
години 

Да

МП4 250 mg/ l 11,3 ± 1,1 - - - Веднъж на 2 
години 

Да

МП5 250 mg/ l Сух- неизсл. - - - Веднъж на 2 
години 

-

МП6 250 mg/ l 42,6 ± 3,5 - - - Веднъж на 2 
години 

Да

МП7 250 mg/ l 45,7 ± 4,6 - - - Веднъж на 2 
години .

Да





Показател Точка на 
пробовземане Концентрац

ия в 
подземните 
води,съглас

но КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.5

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторин
г

 Съответстви
е

Протокол № 
6147/20.04.11 

г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11г
Получаване 

на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.1
1

Получаване 
на 

образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.1
1 

Получаване 
на 

образците-
13.12.2011 г

2
6

Калций МП1 150  mg/ l 25,12 ± 2,51 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5.

Да

МП2 150  mg/ l 51,8 ± 5,2 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5.

Да

МПЗ 150  mg/ l  32,13 ± 3,21 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5.

Да

МП4 150  mg/ l 123,4 ± 12,3 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5.

Да

МП5 150  mg/ l Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Сух- неизсл Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5.

-

МП6 150  mg/ l 49,99 ± 5,00 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5.

Да

МП7 150  mg/ l 37,87 ± 3,79 < 1,0 < 1,0 < 1,0 Веднъж на 2 
години 

Да



Показател Точка на 
пробовзе-
мане

Концентра-
ция в 
подземните 
води,съглас-
но КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.5. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторин
г

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.11 г
Получаване 
на образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11г
Получаване 

на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11 
г

Получаване 
на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.11 
г

Получаване 
на образците-
13.12.2011 г

2
7

Магнези
й

МП1 80  mg/ l 4,897 ± 0,490 - - - Веднъж на 
2 години 

Да

МП2 80  mg/ l 10,14 ± 1,01 - - - Веднъж на 
2 години 

Да

МПЗ 80  mg/ l 8,31 ± 0,83 - - - Веднъж на 
2 години 

Да

МП4 80  mg/ l 36,92 ± 3,69 - - - Веднъж на 
2 години 

Да

МП5 80  mg/ l Сух- неизсл. - - - Веднъж на 
2 години 

Да

МП6 80  mg/ l 11,08 ± 1,11 - - - Веднъж на 
2 години 

Да

МП7 80  mg/ l 9,85 ± 0,99 - - - Веднъж на 
2 години 

Да



Показател Точка на 
пробовземане Концентрация 

в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.5. /

Резултати от мониторинг Честота 
на 
мониторинг

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.11 

г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
Получаване 

на 
образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11г 
Получаване 

на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.1
1 

Получаване 
на 

образците-
13.12.2011 г -

2
8

Флуори-
ди

МП1 1,5 mg/ l 0,17 ± 0,02 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП2 1,5 mg/ l 0,30 ±  0,03 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МПЗ 1,5 mg/ l 0,40 ±  0,04 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП4 1,5 mg/ l 0,59 ± 0,006 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП5 1,5 mg/ l Сух- неизсл. - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

-

МП6 1,5 mg/ l 0, 45 ± 0,05 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП7 1,5 mg/ l 0,47 ± 0,05 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да



Показател Точка на 
пробовзема
не

Концентрация 
в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.5. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

Съответст-
вие

Протокол № 
6147/20.04.11 

г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11г
Получаване 

на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11 
г

Получаване 
на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.11 
г

Получаване 
на образците-
13.12.2011 г

29 Селен МП1 10 µg/ l         <10 Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП2 10 µg/ l         <10 Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МПЗ 10 µg/ l         <10 Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП4 10 µg/ l         <10 Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да 

МП5 10 µg/ l         Сух- неизсл. Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

-

МП6 10 µg/ l         <10 Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП7 10 µg/ l         <10 Веднъж на 2 
години

Да



Показател Точка на 
пробовзе-
мане

Концентрация 
в подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.5. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.

11 г
Получаване 
на образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
Получаване 

на 
образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.1
1 

Получаване 
на 

образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.11 
г

Получаване 
на образците-
13.12.2011 г

30 Алуминий МП1 200 µg/ l  381.0 ± 38, 1 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Не

МП2 200 µg/ l 20,6 ± 2,1 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МПЗ 200  µg/ l 1272 ± 27 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Не

МП4 200 µg/ l 17,2  ± 1,7 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП5 200 µg/ l Сух- неизсл - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

-

МП6 200 µg/ l < 8,0 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП7 200 µg/ l 10,2 ± 1,0 - - - Веднъж на 2 
години 

 Да



Показател Точка на 
пробовзем
ане

Концентраци
я в 

подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.5. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

Съответ-
ствие

Протокол № 
6147/20.04.11 

г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11г
Получаване 

на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11 
Получаване 

на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.11г
Получаване 

на образците-
13.12.2011 г

31 Антимон МП1 5,0 µg/ l < 5,0 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП2 5,0 µg/ l < 5,0 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МПЗ 5,0 µg/ l < 5,0 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП4 5,0 µg/ l < 5,0 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП5 5,0 µg/ l Сух- неизсл - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

-

МП6 5,0 µg/ l < 5,0 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП7 5,0 µg/ l < 5,0 - - - Веднъж на 2 
години  

Да



Показател Точка на 
пробовзе-
мане

Концентраци
я в 

подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.5. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

Съответст-
вие

Протокол № 
6147/20.04.11
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11г
Получаване 

на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11 
г

Получаване 
на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.11 
г

Получаване 
на образците-
13.12.2011 г

32 Арсен МП1 10 µg/ l < 10 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП2 10 µg/ l < 10 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МПЗ 10 µg/ l < 10 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП4 10 µg/ l < 10 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да 

МП5 10 µg/ l Сух- неизсл. - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

-

МП6 10 µg/ l < 10 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП7 10 µg/ l < 10 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да



Показател Точка на 
пробовзем
ане

Концентраци
я в 

подземните 
води,съгласно 

КР
/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.5. /

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг

Съответст-
вие

Протокол № 
6147/20.04.11 

г
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11г
Получаване 

на образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.11 
г

Получаване 
на образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.11 
г

Получаване 
на образците-
13.12.2011 г

33 Естествен 
уран  

МП1 0,06 mg/ l < 0,001 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП2 0,06 mg/ l < 0,001 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МПЗ 0,06 mg/ l 0,0010 ± 
0,0003

- - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП4 0,06 mg/ l < 0,001 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП5 0,06 mg/ l Сух- неизсл. - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

-

МП6 0,06 mg/ l < 0,001 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП7 0,06 mg/ l < 0,001 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да





Показател Точка на 
пробовзе
-мане

Концентраци
я в 
подземните 
води,съгласно 
КР

/стандарт за 
качество по 
усл.13.8.1.4. /

Резултати от мониторинг Честота 
на 
мониторинг

Съответствие

Протокол № 
6147/20.04.11 
Получаване 
на 
образците-
31.03.2011 г

Протоколи с 
№ от 6816- 

6821/14.07.11
Получаване 

на 
образците-
30.06.2011 г

Протоколи с 
№ от 7282 

-7287/20.10.1
1 

Получаване 
на 

образците-
27.09.2011 г

Протоколи с 
№ от 7867 

-7872/29.12.11 
г

Получаване 
на образците-
13.12.2011 г

34 Обща  β-
активност

МП1 1,0 Bq/ l         < 0,10          - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да    

МП2 1,0 Bq/ l         < 0,10          - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да   

МПЗ 1,0 Bq/ l         < 0,10          - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да   

МП4 1,0 Bq/ l         0,16  ± 0,02 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП5 1,0 Bq/ l         Сух- неизсл. - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

-

МП6 1,0 Bq/ l         0,13 ± 0,01 - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да

МП7 1,0 Bq/ l         < 0,10          - - - Веднъж на 2 
години по 
усл.13.8.1.5

Да



Таблица 8. Опазване на почви

                                                     

Таблица 9. Аварийни ситуации

Таблица  10.  Оплаквания  или  възражения,  свързани  с  дейността  на  инсталациите,  за  която  е 
предоставено КР

Показател Концентрация в 
почвите (базово 

състояние) 
съгласно КР

Пробовземна 
точка

Резултати от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

- - - - - -

Дата
на 

инцидента

Описание на 
инцидента

Причини Предприети 
действия

Планирани 
действия

Органи, 
които са 

уведомени
- - - - - -



Дата на 
оплакването 

или 
възражениет

о

Приносител на 
оплакването

Причини Предприети 
действия

Планирани 
действия

Органи, 
които са 

уведомени

- - - - - -
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