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  Увод:
    Наименование на инсталацията , за която е издадено комплексно разрешително 
№ 180-Н1 / 2009 г. за:
           Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините:
          Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница

     Адрес по местонахождение на инсталацията :
        7500, гр. Силистра  
         Местност / Осми пост /  по пътя за Добрич 

     Регистрационен номер  на КР                                     № 180-Н1 / 2009 г. 

     Дата на подписване на КР                                                    08.12.2009 г. 

     Дата  на влизане в сила на КР                                              18.12.2009 г. 
  
    Оператор на инсталацията, като се посочва конкретно кой е притежател на 
разрешителното :
         Общини: Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово,
                          Алфатар, Главиница

Адрес , тел ,номер , факс, e-mail на оператора:
         7500  гр. Силистра 
         ул. „Симеон Велики” № 33
         тел.     086 / 88 23 23
         факс:  086 / 88 23 23
         e-mail: depo_ss@mail.bg

  Лице за контакти :
           Веселин Георгиев  –    Директор  

  Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти: 
        7500  гр. Силистра
        ул. „Симеон Велики” № 33
        Тел.     086 / 88 23 23
        Факс:   086 / 88 23 23
        E-mail: depo_ss@mail.bg

Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в
   Регионално депо за твърди битови отпадъци на общините :
       Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница
Приемане  на  територията  на  площадката  отпадъци  с  код  и  наименование, 
съобразно разрешените  от  КР № 180-Н1 / 2009 г., обезвреждане на инфилтрат в 
ЛПСОВ,изгаряне на сметище газ в газова инсталация.
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На територията на „Регионално депо за твърди битови отпадъци – Силистра” има 
изградени следните клетки за неопасни отпадъци:

№ Инсталация
Позиция на 

дейността по 
Приложение №

4 на ЗООС

Капацитет
( t / 24)

     
       общ

капацитет
(t)

Приет 
отпадък за 

2011г.
(t)

  1
Регионално депо за 
неопасни отпадъци          5.4          110.96      1 011 416

  2 Клетка 1         187 572 21 540
  3 Клетка 2         180 790       15 503
  4 Клетка 3         208 836
  5 Клетка 4         434 218

   Организационна структура:

     Общинско предприятие на бюджетна издръжка
     Структура, отнасяща се  до управлението на околната среда  РИОСВ ,  на 
чиято   територия е разположена инсталацията:
       РИОСВ - Русе 
       7000, гр. Русе, бул. “Придунавски” № 20 
Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: 
       Басейнова Дирекция “Дунавски район” с център гр. Плевен 
       гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, п.к.1237 
              

   Система за управление на околната среда 

Всички дейности, свързани с управлението на околната среда, се координират от 
директора на депото, който е на трудов договор към Община Силистра. Дейността 
на Директора на депото се подпомага от всички служители  които са ангажирани 
по експлоатацията на съоръжението. 

  Структура и отговорности:
                Директор

              - Счетоводител
              - Технически ръководител
              - Технически сътрудник
              - Ръководител ПСОВ 
              - Домакин
              - Шофьор
              - Въоръжена охрана
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                 Технически ръководител
                    - Кантарджии

               - Машинист ПСМ
               - Машинист булдозер
               - Ел. техник и ВиК специалист                           
               - Общи работници
            Ръководител  ПСОВ

                     - Лаборант
                          - Помпиери

Списъкът подлежи на  актуализация при всяка промяна на персонала / лицата или 
отговорностите.                                                 

  Обучение:

Съгласно  Условие 5.2.1е извършено обучението по опазване на околната среда 
,здраве  и  безопасност  при  работа  на  персонала  обхваща  всички  равнища  на 
ръководен  и  изпълнителски  персонал,  като  се  прилагат  следните  видове 
обучения: 

 начална професионална подготовка 
 Периодично обучение. 

Преди  “Регионално  депо за  твърди  битови  отпадъци”  гр.Силистра  да  бъде 
въведено  в  експлоатация  е  проведено  обучение  на  персонала,  включващ 
теоретичен курс и тренировъчен курс.

 През 2011 година имаме проведени следните курсове на обучение:
• На  машинист  ПСМ  е  проведено  обучение  във  връзка  с 

експлоатацията и обслужване на машини DRESSTA и HIDROMEK .
• Един от работниците  завърши курс по „Експлоатация и поддръжка на 

бустер-станция и високотемпературна горивна камера”.
 Извършва се начален и периодичен инструктаж и обучение в съответствие 

със Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 
 Осигурява  се  специално  работно  облекло  и  лични  предпазни  средства 

съгласно  Наредба  №  3  от  19.04.2001  г.  за  минималните  изисквания  за 
безопасност  и  опазване  на  здравето  на  работещите  при  използване  на 
лични предпазни средства на работното място; 

 Осигуряват се ежегодни медицински прегледи и здравна застраховка. 

1 Обмен на информация:
2
Съгласно  Условие  5.3.1. списъка  на  отговорните  лицата  за  изпълнение  на 
условията в КР № 180-Н1 / 2009 год.” е съставен и поставен на достъпно място за 
всички служители .
Съгласно Условие 5.3.2. се поддържа актуален списък на органите /лицата, които 
трябва  да  бъдат  уведомени  съгласно  условията  на  разрешителното,  техните 
адреси и начини за контакт ( включително за спешни случаи).
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             Документиране: 

В изпълнение на  Условие  5.4.1. е изготвен списък на нормативни документи по 
околната среда, отнасящи се до работата на „Регионално депо за твърди битови 
отпадъци  за  общините:Силистра,Кайнарджа,Ситово,Дулово,Алфатар  и 
Главиница”.  Горепосоченият  списък  подлежи на  актуализация  при промяна на 
нормативните уредби, имащи отношение към работата на инсталацията. 
Изготвен е и  утвърден от Директора на ОбП „РДБО”  списък на всички необходими 
инструкции,съгласно  условията  на  Комплексно  разрешително № 180-Н1  /  2009 
год.  които, се съхраняват на достъпно за всички служители място. 
Разработен е и регистърът съдържащ списък на кого от персонала (отговорните 
лица), какъв документ и кога се предоставя, като всичко се документира по дати, а 
получаването  на  съответните  документи  (процедури,  инструкции  и  др.)  става 
задължително срещу подпис.

              Оперативно управление: 

Всички  инструкции  за  експлоатация  и  поддръжка ,  изисквани  в  Комплексно 
разрешително  № 180-Н1/2009 год.съгласно,  Условие 5.6.1.   са  изготвени  и  се 
съхраняват на площадката в писмен вид .

1    Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

Съгласно  изискванията  на  Комплексно  разрешително  №  180-Н1/2009 са 
разработени  писмени  инструкции  за  мониторинг  на  техническите  и  емисионни 
показатели,  писмени  инструкции  за  периодична  оценка  на  съответствието  със 
стойностите на емисионните и технически показатели с определените в условията 
на разрешителното, включващи констатирани несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия.

              Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

 Съгласно нормативните изисквания и съгласуван с всички компетентни органи е 
изготвен “План за действие при бедствия”. 
Изготвена  е  писмена  “Инструкция  за  преразглеждане,  и  при  необходимост, 
актуализиране  на  инструкциите  за  работа  на  технологичното/пречиствателното 
оборудване след всяка авария”. 
Изготвена е “Инструкция  за определяне на опасните вещества ,   образувани в 
резултат на производствената дейност с въздействие върху околната среда при 
авария”. 
Изготвена  е  “Инструкция  за  определяне  на  възможните  аварийни  ситуации  с 
въздействие върху околната среда и здравето на хората”.
Изготвена е “Инструкция за подготовка на персонала , отговорен за изпълнението 
на Плана за действие при бедствия и периодично обновяване на готовността му за 
действие”. 
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Изготвена е “Инструкция  за периодична проверка на готовността на персонала за 
изпълнение на Плана за действие при бедствия”. 
Изготвена е “Инструкция  за избор на сборни пунктове,  както и най-подходящи 
пътища за извеждане на работещите от района на аварията”. 
Изготвена  е  “Инструкция   за  определяне  на  причините,  довели  до  авария  и 
предприемане на коригиращи действия”. 
Изготвена  е  “Инструкция  за  определяне  и  редовна  техническа  поддръжка  на 
средствата за оповестяване на аварии”. 
Изготвена  е  “Инструкция  за  определяне  на  необходимите  средства  за  лична 
защита”. 
Изготвена  е  “Инструкция  за  определяне  на  средствата  за  противодействие  на 
възможните аварии”. 
Изготвена е “Инструкция  за начина на оповестяване на персонала съгласно плана 
за действие при бедствия и аварии”.
Изготвен и редовно се актуализира списъка с телефонните номера и начина за 
оповестяване, предвиден в „Плана за действие при бедствия и аварии ”. 

1      Записи: 
 
Записите се създават и поддържат, за да послужат  съобразно изискванията на 
законовите  и  нормативните  разпоредби,  така  и  за  ефективното  действие  на 
системата за управление на околна среда. 
Като  пример  за  такива  записи,  изготвени  в  съответствие  с  изискванията  на 
Комплексното разрешително са: 

 записите, свързани с наблюдението на емисионните и технически 
показатели и резултатите от оценката на съответствието с изискванията на 
условията в разрешителното; 

  записите, свързани с документирането и съхраняването на причините за 
установените несъответствия и предприетите коригиращи действия; 

 записите, свързани с преразглеждането и/или актуализацията на 
инструкциите за работа на технологичното / пречиствателното оборудване;

 записите, свързани с документите, доказващи съответствие с условията на 
разрешителното. 

Данните от: 
 наблюдението  на  показателите  и  резултатите  от  оценката  на 

съответствието с изискванията на условията в комплексното разрешително; 
 причините  за  установените  несъответствия  и  предприетите  коригиращи 

действия; 
 от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на 

технологичното/пречиствателното оборудване; 
се документират и съхраняват. 

          Докладване: 

Настоящият  доклад  представя  изпълнението  на  дейностите,  за  които  е 
предоставено Комплексно разрешително  № 180-Н1/2009,  и е изготвен съгласно 
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“Образец  на  годишен  доклад  за  изпълнение  на  дейностите,  за  които  е 
предоставено  комплексното  разрешително”,  утвърден  със  Заповед  №  РД-
806/31.10.2006  г.,  издадена  от  Министъра  на  околната  среда  и  водите  и  се 
представя в определеният срок. 
1
2 
3
4    Актуализация на системата за управление на околната среда:

Системата за управление на околната среда ще бъде актуализирана при 
актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително, както и 

при промяна в нормативната уредба.

    Използване на ресурси 

         Използване на вода 
Използването на  вода  за  производствени  нужди  се  осъществява  от  Сондажен 
кладенец СК-1 съгласно Разрешително за водовземане издадено от Басейнова 
Дирекция „Дунавски район” – с център гр.Плевен, при спазване на записаните в 
него условия.
Добитото количество подземна вода за периода  01.01.2011 г. –  31.12.2011 г.  е 
1225 m3  .  Отчитането на добитото количество  вода за  производствени  нужди 
става посредством монтирано разходомерно устройство –/ водомер/.

Таблица 1 

Източник 
на       вода

Годишно 
количество 
съгласно 

КР
m3

Количество 
за единица 

продукт 
съгласно 

КР
m3/t 

депониран 
отпадък

Използван
о годишно 
количество

m3

Използван
о 

количество 
за единица 

продукт
m3/t 

депониран 
отпадък

Съответств
ие

Тръбен 
кладенец 2889 0.078 1225 0.033 Да 

През  отчетния период се наложи да бъде демонтирано водомерното устройство 
на Тръбния кладенец при спазване  изискванията на чл.194а. от Закона за водите, 
за което бе уведомено ръководството на БДУВДР- Плевен.След от ремонтирането 
в Лицензирана лаборатория, същият бе монтиран и пломбиран по надлежния ред 
от органите на БДУВДР – гр. Плевен. 

        Използване на енергия 
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Консумацията  на  електроенергия  се  отчита  посредством  1  бр.  електромер, 
разположен в съществуващ трафопост на територията на площадката.
Количеството изразходвана електроенергия през отчетната 2011 година, е
 103.68 МWh. 
Изготвена  е  и  се  прилага  инструкция  за  оценка  на  съответствието  на 
измерените/изчислените  количества  електроенергия с определените в КР №180-
Н1/2009”, 
Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират ежемесечно и се 
съхраняват.  
Консумацията на електроенергия през 2011 г. изразена като годишна консумация 
на електроенергия за един тон депониран отпадък за инсталацията, е докладвано 
в представената по – долу таблица.
 

Таблица 2 

Електро
енергия

Годишно 
количество, 
съгласно КР

Mwh

Количество за 
единица 
продукт, 

съгласно КР
mwh/тон 

депониран 
отпадък

Употребен
о годишно 
количеств

о
Mw/h

Използвано 
количество за 

единица 
продукт
mwh/тон 

депониран 
отпадък

Съответст
      вие

Електро
енергия 445 0.012 103.68 0.0028 Да

През  годината  не  са  констатирани  несъответствия  на  измерените/изчислените 
количества  електроенергия с определените такива в КР № 180-Н1/2009.

         Използване на суровини, спомагателни материали
 
Употребата на суровини, спомагателни  материали  през 2011  г. е докладвано в 
представените по - долу таблици:

Таблица 3

Спомагателни
материали

Годишно 
количество, 

съгласно 
КР
t/y

Количество 
за единица 

продукт, 
съгласно 

КР
Тон/ тон 

депониран 
отпадък

Употребен
о годишно 
количество

тон

Количество 
за единица 

продукт
Тон/ тон 

депониран 
отпадък

Съответствие
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Земни маси 1111 0.03 1057 0.029 Да

 

Таблица 4

Спомагателни
материали

Годишно 
количеств

о, 
съгласно 

КР
t/y

Количеств
о за 

единица 
продукт, 
съгласно 

КР
g/dm3

Употребен
о годишно 
количество

тон

Количест
во за 

единица 
продукт
g/dm3

Съответствие

Железен 
трихлорид -

 
- 12.530      0.34 -

Калциев 
хидрооксид - - 24.600      0.66 -

По КР 180 Н1/2009 г. на Регионално депо за неопасни отпадъци за Общините – 
Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар и Главиница няма изискване за 
контролиране  количествата на    използваните спомагателни материали ,  като 
Калциев хидрооксид и Железен трихлорид.

Съхранение на суровини, спомагателни материали и масла

Съхранението на спомагателни материали и горива се осъществява  единствено 
на определените за целта площадки и резервоари,  отговарящи на съответните 
изисквания. 
Химичните  вещества и препарати, които се класифицират като опасни по смисъла 
на  ЗЗВВХВП, се  съхраняват  съгласно  условията,  посочени  в  информационни 
листи  за  безопасност.  Копия  от  информационните   листове  за  безопасност  на 
използваните  при  производствената   дейност   вещества  и  препарати  се 
съхраняват на територията на площадката. 
Моторните  и  хидравличните   масла  се  съхранява   в   оригинални   варели  на 
производителя,  всеки  с  вместимост  208  литра,  в  склад  на  територията  на 
ремонтната работилница, върху дървени скари. 
Площадките за съхраняване отговарят на следните изисквания: 

 притежават  подова  и  странична  изолация,  недопускаща  просмукване  на 
води или други течности в почвата под склада; 

 Нямат връзка с канализацията. 
Дизеловото гориво се съхранява в Модулен резервоар, с капацитет 5 m3. 
Калциевата  основа  Са(ОН)2 се  съхранява  в  книжни  торби  до  приготвянето  на 
работния  разтвор.  Приготвеният  работен  разтвор  се  съхранява  в  2  броя 
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резервоари,  всеки  с  капацитет  2,5  m3,  намиращи  се  на  територията  на 
Пречиствателната станция за отпадъчни води. 
Железният  трихлорид  ( FeCl3 )  се  съхранява  в  резервоар  с  капацитет  6  m3, 
намиращ се  на  територията  на  Пречиствателната  станция  за  отпадъчни  води; 
около резервоара е изградена бетонова обваловка  .Съхраняването на железния 
трихлорид се  извършва по начин,  недопускащ наличие на  течност  в  обема на 
обваловката. Обваловката няма гравитационна връзка с канализацията.  
След извършената планова проверка на фланците, уплътненията и помпите, по 
тръбната преносна мрежа за спомагателни материали не са констатирани 
течове при работата на инсталацията.

       Съгласно Условие 8.3.6.1 от К.Р. са извършени  проверки на резервоара за 
дизелово  гориво,  съвпадащи  със  зареждането  му  с  гориво.  Проверките  са 
протоколирани в специална книга ( дневник ) от назначена комисия от РДБО.
Проверена е целостта и здравината на резервоара. Не са установени течове по 
инсталацията.
       По Условие 8.3.4.3 и Условие 8.3.4.5 са изготвени писмени инструкции за 
поддръжка  на  резервоарите  и  периодична  проверка  за  установяване  и 
отстраняване  на  течове.Допълнително  са  изработени  съдове  за  поемане  на 
евентуално разливане на дизелово гориво. 
       През  2011 г. е извършена  заложената  в  план – графика проверка на 
резервоара, за съхранение на дизелово гориво. По време на проверката течове и 
несъответствия  не са констатирани. 

     Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

          Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.
    Посочените  параметри  на  инсталацията  за  изгаряне  на  биогаз  от 
рекултивирането депо за битови отпадъци са конструктивни и защитни. 

• Обемен дебит- мах 600 м3/h
• Налягане преди горивната камера - 5-80 mbar
• Концентрация  СН4 -  > 25 об. %
• Концентрация  О2 -   < 6 об.%
• Температура на постъпващия газ – 800 С
• Температура на изгаряне – 10000 С

 Инсталацията е с автоматичен режим на работа и при отклонение от нормалната 
работа и  зададените  параметри, автоматично  се  преустановява  работата на 
горелката,и дава информация за  причината  .  Инсталацията не е оборудвана  с 
дебитомер  и  газанализатори за  СН4 /  метан/  и  О2 /  кислород /   по  проектно 
задание  и изпълнение. Оператора проверява налягането на газа преди горивната 
камера   и  температурата  на  постъпващия  газ  ежедневно.  При  отчитане  на 
налягане в горелката се стартира ръчно, за което се води дневник.
Записва се налягането на вход  и изход, температура преди запалване, работните 
часове на горене и дата. През 2011 г. е запалвана петнадесет пъти, горяла е 140 
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часа  при  различни температури, които варират в интервала от 150до 440 С  в 
зависимост от сезона .  Не са констатирани  отклонения от оптималните стойности 
при ежедневните проверки, както е по условие 9.1.5.1 от К.Р.
   В резултат на проведени консултации с експерти  от РИОСВ гр. Русе  във връзка 
с измерване на емисиите, които се изхвърлят в атмосферата от  горелката след 
изгаряне  на  сметищния газ,  се  стигна  до  решение  да  не се  предприема нищо 
допълнително,  тъй  като  е  опасно  да  нарушаваме  монтираната  инсталация  на 
SIEMENS  и  няма създадена  заводска възможност  за  измерване  на емисиите, 
които се отделят при изгарянето на сметищния газ от 12 метровата колона на 
горелката.

      Собствен мониторинг:

   Със започване на депонирането на отпадъците през 2006 г. в  клетка №1  и 
запълване на първия работен хоризонт, е започнало изграждането на вертикални 
газоотвеждащи  кладенци  №1  и  №2.  Всички  емисии  на  вредни  вещества  се 
изпускат организирано в атмосферния въздух.  В началото на 2008 год. започна 
запълването на първи хоризонт в клетка №2, успоредно с неговото запълване се 
започна и с изграждането на вертикални газови кладенци №3 и №4 ,като емисиите 
на вредни вещества се изпускат организирано в атмосферния въздух.
Към  датата  на  подаване  на  ГДОС  за  отчетната  2011  година  не  е  изградена 
газоотвеждаща  система  която  да  е  свързана  с  Инсталацията  за   изгаряне  на 
биогаз

 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

Докладването по Европейския регистър за изпускане и пренос на замърсители за 
отчетната  2011 г.  е  извършено  въз  основата  на:  собствени  периодични 
измервания на вертикалните газоотвеждащите кладенци в клетка 1и клетка 2  за 
неопасни отпадъци,  мониторинг  на смесен поток отпадъчни води и в  последна 
шахта на изход от площадката и мониторинг на инфилтрат . 
Съгласно  „Ръководен документ за приложението на Европейския регистър за  
изпускането  и  преноса  на  замърсители”  докладваните  изпускания  и  преноси 
извън площадката  са  суми  на  изпусканията  и  преносите  извън  площадката  за 
всички преднамерени случайни, обичайни и необичайни дейности на площадката 
на съоръжението (депото). През 2011 г. не е имало случаи на аварийни изпускания 
във въздуха, водите и почвите 
В представената по – долу таблица е докладвано всяко вещество, чието годишно 
количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. 
Отразени са също така и тези вещества, при които не се наблюдава превишение 
на определеният праг, като мястото им в таблицата е отразено с тире “-“, а в скоби 
е  посочено  измереното  /  изчисленото  годишно  количество  за  съответното 
вещество. 

Таблица 1.
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 Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Замърсители (*)

  № CAS № Замърсител (1)
Пределни  количества 

за  изпускане
Праг за 

пренос на 
замърсите
л, извън 
площ. 
kg/год.

Праг за 
производс

тво, 
обработка 

или 
употреба 

kg/год.

във 
въздуха
kg/год.

във 
водата
kg/год.

в 
почвата
kg/год.

     1.  74-82-8 Метан (CH4)
 С-изчисление

----
(3408 Mg)

— —

       
3. 

 124-38-9 Въглероден диоксид 
(CO2) 
С-изчисление

----
(6853 Mg)

— —

5. 10024-97-2 Диазотен оксид (N2O) 
С-изчисление

---- — —

6. 7664-41-7 Амоняк (NH3) 
С-изчисление

---
(118 Mg)

— —

Летливи органични 
съединения без метан 
(NMVOC) 
С-изчисление

       ----

  (1.5 Mg)

17.
Арсен и съединенията 
му
(като As) (8) 

20 5 5

18.
Кадмий и съединенията 
му
(като Cd) (8) 

10 5 5

19.
Хром и съединенията 
му
(като Cr) (8) 

100 50 50

20.
Мед и съединенията ѝ
(като Cu) (8) 100 50 50

21.
Живак и съединенията 
му
(като Hg) (8) 

10 1 1

22.
Никел и съединенията 
му
(като Ni) (8) 

50 20 20

23.
Олово и съединенията 
му
(като Pb) (8) 

200 20 20

24.
Цинк и съединенията му
(като Zn) (8) 200 100 100

79. Хлориди (като общо Cl) — 2 
милион

а

2 
милио

на
82.  Цианиди (като общо 

CN) 
— 50 50
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ИЗПУСКАНИЯ 

Съгласно чл.2, т.10 от Регламент 166/2006 „изпускане“ означава всяко едно 
внасяне на замърсители в околната среда в резултат на каква да е човешка 
дейност, независимо преднамерена или случайна, обичайна или необичайна, 
включително разливане, излъчване, отделяне, впръскване, обезвреждане или 
разтоварване, или чрез канализационни системи без окончателна преработка на 
отпадъчната вода.

 Изпускания във въздуха 

Съгласно Условие 9.6.1.1. операторът трябва да изчислява годишните количества 
на  замърсителите  по  Таблица  9.6.1,  съгласно  изискванията  на  Европейски 
регистър за изпускането и преноса на замърсителите (EРИПЗ). 

Таблица 9.6.1.

Инсталации, съгласно Приложение 4 
на ЗООС

Вещества, 
kg/y

Метод

Регионално депо за битови неопасни 
отпадъци за общините 
Силистра,Кайнарджа,Ситово,Дулово,Алфатар 
и 
Главиница

CH4 EN 13649
CO2 БДС EN 1231
O2 Pr EN 14789,ISO 

12039:1998
H2S БДС EN 1231
H2

NH3

Докладване  на  метода,  използван  за  измерване/изчисление  на  изпусканията 
/преноса извън площадката  “Методика за изчисляване по балансови методи на 
емисиите на вредни вещества (замърсители),  изпускани  в  атмосферния въздух 
(съгласно EMEP/CORINAIR 1997 и 2000г., 3-то издание от м. септември 2004 г.)”, 
утвърдена  със  Заповед  №  РД-77/03.02.2006  г.  на  МОСВ  е  посочена  като 
Международно приет изчислителен метод. 
Съгласно т.1.1.11 Измерване /изчисляване/ оценка на изпускания и преноси 
извън площадката от „Ръководен документ за приложението на Европейския 
регистър за изпускането и преноса на замърсители” докладването се извършва 
на базата на измерване, изчисление или оценка на изпусканията и преносите 
извън площадката. В случаите, когато общото количество на изпускания от 
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съоръжението замърсител се определя използвайки повече от един метод 
(например М – измерване, С – изчисление), за докладването се избира методът 
на определяне, който дава най-високо количество на изпусканията. Операторите 
трябва да подготвят процеса на събиране на данни в съответствие с 
международно приети методики (чл.5, параграф 4 от Регламент № 166/2006) ако 
има такива методики. 

      Стандарти CEN и ISO като измервателни методики (в Допълнение 3 към 
„Ръководен  документ  за  приложението  на  Европейския  регистър  за 
изпускането  и  преноса  на  замърсители”  са  изброени  стандартизираните 
международно  приети  методики  за  измерване  на  замърсители  във  въздуха  и 
водата).  Липсата  на  стандарти  CEN  или  ISO  не  винаги  означава,  че  няма 
съответна  процедура, възможно  е  например  процедурата  по  CEN  или  ISO  по 
такива теми да са в процес на изготвяне.
По-долу е определено количеството на замърсителите в атмосферния въздух по 
два метода: М (измерване) и С (изчисление).

Изчисление  на  количествата  замърсители,  генерирани  от  дейността  на 
инсталацията.   
                                        Е = Кх . EF . 10-3

Емисии на метан (CH 4):                     37043x92 кg/Мgx10 -3= 3408 Мg
Емисии на въглероден оксид(СО 2 ): 37043x185,0 кg/Мgx10 -3= 6853 Мg
Емисии на амоняк(NH 3 ):                    37043x3,2 кg/Мgx10 -3= 118 Мg
Емисии на NMVOC:                             37043x0.04 x10 -3=1,5 Мg
                     

    В Условие 9.6.1.2.  е посочено, че годишните количества на замърсителите се 
определят  съгласно  изискванията  на  Регламент  №166/2006  г.  относно 
създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите.
    Съгласно заповед РД-896/31.10.2006 г. на Министъра на околната среда и 
водите, с която се утвърждават Методиката за реда и начина за контрол на КР и 
образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 
КР, всяко вещество, за което е докладвана информация в Таблица 1 трябва да се 
отрази и в таблица 2. 

    През 2011 г. са извършени измервания на  два от общо  четирите вертикални 
газоотвеждащи кладенци,  изградени  на  територията на клетка  1 и клетка  2 за 
неопасни битови отпадъци. В протоколите от измерванията са посочени данни за 
емисиите  на  следните  замърсители  в  атмосферния  въздух:  метан,  въглероден 
диоксид  и  сероводород.  Предвид  факта,  че  сероводорода  не  е  включен  в 
Приложение II  от  Регламент (ЕО)  № 166/2006 на Европейския парламент и на 
Съвета, данните от измерването за този вид замърсител няма да се докладват.

Измерване емисиите
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Измерването на емисиите е направено съгласно Вътрешно-лабораторна методика (ВЛМ) на Регионална 
лаборатория – Русе (РЛ-Русе).

ДАННИ ОТ ИЗМЕРВАНЕ (М) 

Протокол№403-2 / 24.06.2011год.

Протокол№403-1 / 24.06.2011год.

Газох
од
№

Вредно 
вещество

шифър клас Отпадъчни газове Масов 
поток 

на 
вредно

то 
вещест

во
Kg/h

Емисия на вредното 
вещество

Метод на 
определяне 

на 
емисията

Темпер
атура

0С

Налягане
mmHg

количество Съдържание
на О2

об. %

Измерена
mg/Nm

Приведена
mg/Nm

НДЕ
mg/Nm3

Реални
условия

m3/h

Нормални
условия.
Nm3/h

норма измерено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
H2S 206 II - - - - - - - 1,5 - - ВЛМ-44-07

Газох
од
№

Вредно 
вещество

шифър клас Отпадъчни газове Масов 
поток 

на 
вредно

то 
вещест

во
Kg/h

Емисия на вредното 
вещество

Метод на 
определяне 

на 
емисията

Темпер
атура

0С

Налягане
mmHg

количество Съдържание
на О2

об. %

Измерена
mg/Nm

Приведе
на
mg/Nm

НДЕ
mg/Nm3

Реални
условия

m3/h

Нормални
условия.
Nm3/h

норма измерено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CO2 - -

32,0 0,10 283 252 - 19,1
- 0,21об.% - - ВЛМ-44-07

Общи 
въглеводо
роди

- - - 20793 - - ВЛМ-44-07



Протокол№404-2 / 24.06.2011год.

Протокол№404-1 / 24.06.2011год.

Газох
од
№

Вредно 
вещество

шифър клас Отпадъчни газове Масов 
поток 

на 
вредно

то 
вещест

во
Kg/h

Емисия на вредното 
вещество

Метод на 
определяне 

на 
емисията

Темпер
атура

0С

Налягане
mmHg

количество Съдържание
на О2

об. %

Измерена
mg/Nm

Приведе
на
mg/Nm

НДЕ
mg/Nm3

Реални
условия

m3/h

Нормални
условия.
Nm3/h

норма измерено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
CO2 - -

33,0 0,10 283 252 - 20,1
- 0,21об.% - - ВЛМ-44-07

Общи 
въглеводо
роди

- - - 24737 - - ВЛМ-44-07

Газох
од
№

Вредно 
вещество

шифър клас Отпадъчни газове Масов 
поток 

на 
вредно

то 
вещест

во
Kg/h

Емисия на вредното 
вещество

Метод на 
определяне 

на 
емисията

Темпер
атура

0С

Налягане
mmHg

количество Съдържание
на О2

об. %

Измерена
mg/Nm

Приведена
mg/Nm

НДЕ
mg/Nm3

Реални
условия

m3/h

Нормални
условия.
Nm3/h

норма измерено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
H2S 206 II - - - - - - - 2,0 - - ВЛМ-44-07



   През  отчетната  2011 година  не  са  регистрирани  емисии  на  интензивно 
миришещи вещества и не са постъпвали оплаквания за миризми в резултат от 
дейностите , извършвани на площадката. 
Съгласно  условие 9.6.1.2. от К.Р.  възлагаме  на акредитирана лаборатория да 
измерват параметрите на газовите потоци / СО2, СН4, О2 ,Н2S, Н2 / на изходите на 
газови кладенеца в клетка 1 и клетка 2. Изпратили сме възлагателни писма да 
бъдем включени в графика за замерване тази година
Участъците от депото, които са източници на неорганизирани емисии на прах, се 
оросяват при необходимост

           Интензивно миришещи вещества:
 
Извършването на  дейностите на площадката се извършва по начин, ограничаващ 
разпространението на миризми извън границите на производствената площадка. 
Непосредствено  след  приключване  на  депонирането  на  отпадъци,  в  края  на 
работния ден се извършва запръстяване на  дневния работен участък на депото. 
Разработена е и се прилага “Инструкция за периодична оценка на спазването на 
мерките за  предотвратяване/намаляване на емисиите на интензивно миришещи 
вещества”,  включваща  установяване  на  причините  за  несъответствията  и 
предприемане на коригиращи действия. 

          Производствени отпадъчни води:

            Работа на пречиствателните съоръжения:

На  територията  на  „Регионално  депо  за   неопасни  (  битови  )  отпадъци”  се 
експлоатират  следните  пречиствателни  съоръжения  за  емисии  в 
производствените отпадъчни води:

 три броя утаители за следните потоци отпадъчни води ( автомивка за
сметоизвозните автомобили; отпадъчни води от  поле за пясък; битови – фекални 
отпадъчни води от санитарите възли на сградите и дъждовни води от стопанския 
двор)

 ЛПСОВ за следните потоци (инфилтратни води от клетките за депониране ; 
рекултивирано депо за неопасни отпадъци и отпадъчни води след три броя 
утаители). 

  След  достигане на оптимални параметри потоците се прехвърлят  в два броя 
задържателни резервоара намиращи се  на територията на ПСОВ.
  Дъждовните води от околни терени и дъждовни води от клетки, които все още не 
са в експлоатация , се заустват в приемник “сухо дере” и се приемат за условно 
чисти. 
  За  2011 г. от четирите замервания на утайката в трите утаителя е под 15% за 
това основното почистване ще бъде извършено през следващата 2012 година.



  Изготвена е и се прилага инструкция осигуряваща оптимален режим на работа на 
пречиствателните  съоръжения  съгласно  разрешените  с   Условие  10.1.1.1  и 
определените по  Условие 10.1.1.2 контролирани параметри.

    Контрол на пречиствателното оборудване:

  На  територията  на  площадката  на  Регионално  депо-Силистра  е  изградена 
пречиствателната  станция  за  отпадъчни  води,   която  се  експлоатира  съгласно 
изготвените  инструкции  .  ПСОВ  се  поддържа   в  оптимален  работен  режим. 
Съгласно  изискващият  се  мониторинг  по  Комплексно  разрешително  №180-Н1 / 
2009 год
  На  съоръженията  се  извършва  ежедневен  контрол  и  необходимата  им 
профилактика, за което се води дневник.
  За всички възникнали аварийни ситуации по време на технологичния процес и с 
оборудването се води дневник и протоколи за несъответствията. 

 през  м. 07. ,м.10 и м.11. 2011г се получи  запушване на разпръскващото 
устройство  монтирано в стрипинг колоната , което наложи демонтирането 
му за  почистване и отпушване .

 през  м.  09.2011г.  бе  извършено  техническо  обслужване  на  помпите  и 
шахтите намиращи се на територията на депото.

 през  2011 г. на помпите за  варно мляко и за филтър преса са подменени 
лоените навивки. 

Към  момента  на  подаване  на  годишния  доклад  всички  машини  и  съоръжения 
работят нормално.

   Емисионни  норми-индивидуални  емисионни  ограничения:
   

 След напълване на задържателните резервоари по нивомер /намиращ се в 
сградата на ПСОВ/  и достигане на ниво около 3,20 -  3,30 м. се извършва анализ 
на инфилтратната вода по следните показателите:

 рН
 съдържание на амониеви йони 
 ХПК; БПК
 Неразтворени вещества

След което се пристъпва към обработката и, като се води и,  междинен контрол. 
Когато  инфилтратните  води  постигнат   допустимите   показатели  се  заустват  в 
градската канализация на гр.Силистра .На база сключен  договор с месното ВиК 
дружество съгласно Условие 10.1.2.1.
Извършва  се  и  периодична  проверка  на  всички  съоръжения  към  дренажната 
система за инфилтрат от тялото на депото.

    Собствен мониторинг на отпадъчни води:
       



        Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води на вход:

На  обемът  и  състава  на  инфилтратните  води  се  извършва  анализ  съгласно 
Условие 10.1.4.1 за което се попълва таблица съгласно КР №180-Н1 / 2009 г.
 

 Прилагаме следните анализационни протоколи на инфилтратни води:

Данните от протоколите прилагаме в  таблица 5:

 Протокол №199 / 27.04.2011г. 
от шахта на клетка 1 с координати  440

 03`62``СШ и 27018`95`` ИД, 
  преди смесване с битово-фекални дъждовни води.

Таблица   5  .1:  
         Протокол №199

          

 Протокол №200/27.04.2011 г.
 от шахта на клетка 2 с координати:   440

 03`87``СШ и 27019`04`` ИД 

№ Наименование на 
пробата

Мерна 
единица

стандартизиране № на 
пробата

Резултати от 
изпитанието

Допустима 
стойност

1 2 3 4 5 6 7

1 Хлориди mg/dm3 БДС 17.1.4.24:1980 199 1950 ± 50 не се нормира

2 Сулфати mg/l ВЛМ-03-03 199 765 ± 4 не се нормира

3 Натрити/като  азот 
нитратен/

mg/l БДС EN 26777:1997 199 2.04 ± 0.02 не се нормира

4 Нитрати/като  азот 
нитратен/

mg/l ВЛМ-31-07 199 3.8 ± 0.1 не се нормира

5 Анионни  синтетични 
повърностно-активни
 вещества /а-СПАВ/

mg/dm3 БДС 17.1.4.25:1980 199 0.325 ± 0.007 не се нормира

6 Хром шествалентен mg/dm3 БДС 17.1.4.17:1979 199 <0.02 не се нормира

7 Хром тривалентен mg/dm3 БДС 17.1.4.17:1979 199 <0.02 не се нормира

8 Никел mg/l ISO 8288:1987 199 0.300 ± 0.010 не се нормира

9 Мед mg/l ISO 8288:1987 199 <0.03 не се нормира

10 Цинк mg/l ISO 8288:1987 199 0.112 ± 0.008 не се нормира

11 Кадмий mg/l ISO 8288:1987 199 <0.01 не се нормира

12 Олово mg/l ISO 8288:1987 199 <0.03 не се нормира

13 Екстрахируеми 
вещества

mg/l ВЛМ – 40-08 199 0.157 ± 0.011 не се нормира



 преди смесване с битово-фекални дъждовни води 

Данните от изследванията  прилагаме в  таблица 5.2:

таблица 5.2

         

Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води на изход  

Двата  потока  инфилтрат  постъпват  в  открити  резервоари  в  пречиствателна 
станция за отпадъчни води (ПСОВ), където се третират с железен трихлорид и 
калциева  основа  и  се  отстранява  амоняка  посредством  стрипинг  колона. 
Пречистените отпадъчни води се смесват с битово-фекалните води от площадката 
и смесения поток отпадъчни  води,  и се  зауства в селищната канализационна 
система на гр.Силистра . 

– Протокол №201/27.04.2011г.,
проба е взета на изхода от площадката,преди заустване в селищната 
канализационна система на гр. Силистра и точка право вземане  с 
координати : 
 44003'63" СШ ;
 27018'92" ИД

№ Наименование на 
пробата

Мерна 
единица

стандартизиране № на 
пробата

Резултати от 
изпитанието

Допустима 
стойност

1 2 3 4 5 6 7

1 Хлориди mg/dm3 БДС 17.1.4.24:1980 200 833 ± 25 не се нормира

2 Сулфати mg/l ВЛМ-03-03 200 941 ± 8 не се нормира

3 Нитрити/като  азот 
нитритен/

mg/l БДС EN 26777:1997 200 0.669 ± 0.004 не се нормира

4 Нитрати/като  азот 
нитратен/

mg/l ВЛМ-31-07 200 49.6 ± 0.8 не се нормира

5 Анионни  синтетични 
повърностно-активни
 вещества /а-СПАВ/

mg/dm3 БДС 17.1.4.25:1980 200 0.138 ± 0.001 не се нормира

6 Хром шествалентен mg/dm3 БДС 17.1.4.17:1979 200 <0.02 не се нормира

7 Хром тривалентен mg/dm3 БДС 17.1.4.17:1979 200 <0.02 не се нормира

8 Никел mg/l ISO 8288:1987 200 0.195 ± 0.010 не се нормира

9 Мед mg/l ISO 8288:1987 200 0.051 ± 0.003 не се нормира

10 Цинк mg/l ISO 8288:1987 200 0.094 ± 0.008 не се нормира

11 Кадмий mg/l ISO 8288:1987 200 <0.01 не се нормира

12 Олово mg/l ISO 8288:1987 200 <0.03 не се нормира

13 Екстрахируеми 
вещества

mg/l ВЛМ – 40-08 200 0.158 ± 0.011 не се нормира



Данните  прилагаме в  таблица 6:

таблица   6:  

            
Кандидатствахме за Проекти „Разширение, реконструкция и модернизация на 

пречиствателна  станция”  за  инфилтрат  в  ОбП  „Регионално  депо  за  битови 
отпадъци”  гр.Силистра,  което  бе  предложено  от  МОСВ  гр.София  на  фирма 
„Зеорекс  интернационал”  ЕООД,  която  е  патентопритежател  на  очистваща 
технология  и разработи  този  проект.  Стойността  на  проекта  е  801519  лева. 
Изпълнението  му  е  единствения  изход  за  постигане  на  законовите  норми  за 
нивата на наблюдаваните показатели.

От  резултатите  от  изпитванията  на  РИОСВ  гр.Русе  видимо  имаме 
несъответствие с показателите на ХПК и БПК, а показателите на амониевите йони 
до допустимите стойности с тази технология изисква изключително дълъг период 
от време, което създава неудобства в дъждовни периоди на времето.
Количеството и вида на замърсителите в инфилтрата варира в широки граници 
през  различните  периоди  от  експлоатацията  на  депото,  и  зависи  от  вида  на 
депонираните  отпадъци,  метеорологичните  условия,  количеството  на  водите, 
преминали през отпадъците, възрастта на депонираните отпадъци, степента на 
биоразграждане на отпадъците и др.

         През 2011 г. е извършван собствен мониторинг на метеорологичните данни 
на депото, съгласно   метеорологичните данни с показатели заложени в таблица 
10.1.4.1.1. от КР №180-Н1/2009

        Таблица 10.1.4.1.1

№ Наименование на 
пробата

Мерна 
единица

стандартизиране № на 
пробат

а

Резултати от 
изпитанието

Допустима 
стойност

1 2 3 4 5 6 7

1 Активна реакция /pH/ рН БДС 17.1.4.27:1980 201 8.54 ± 0.02 не се нормира

2 Перманганатна 
окисляемост

mg/dm3 БДС 17.1.4.16:1979 201 >100 не се нормира

3 Неразтворени 
вещества

mg/l БДС EN 872:2006 201 4.0 ± 0.1 <200

4 Амоняк mg/l БДС ISO 7150-1:2002 201 134 ± 1 не се нормира

5 Химична потребност от
Кислород  /ХПК/

mg/l ISO 6060:1989 201 768 ± 12 <700

6 Биохимична потребност 
от  кислород  след  5 
денонощия /БПК 5/

mg/l БДС EN 1899-1:2004 201 240 ± 6 <400

7 Желязо общо mg/l БДС ISO 6332:2002 201 3.26 ± 0.05 не се нормира

8 Цианиди /свободни/ mg/l ВЛМ – 40 - 08 201 <0.002 не се нормира

9 Екстрахируеми 
вещества

mg/l ВЛМ – 40 - 08 201 0.157 ± 0.011 не се нормира

10 Нефтопродукти mg/l ISO 8288:1987 201 0.039 ± 0.003 не се нормира



№ Показатели По време на 
експлоатация на 
депото 

След закриване на депото 

1 Количество валежи ежедневно ежедневно, добавено към 
месечните стойности 

2 Температура (минимална, 
максимална, в 14 ч. CET) 

ежедневно средномесечно 

3 Посока и сила на вятъра ежедневно не се изисква 
4 Изпарения ежедневно ежедневно, добавено към 

месечните стойности 
5 Атмосферна влага (в 14 ч. 

CET) 
ежедневно средномесечно 

Годишното количество валежи на Депото е 483 l/m2 .
Силата на вятъра средно годишно е около  5.9 m/s . 
Атмосферната влага в зависимост от сезона варира от  54-88 %.

Съгласно Условие 10.1.4.2. от К.Р. водим дневник за количеството смесен 
поток  отпадъчни води,  които  след  пречистване  по  технологичната  схема  се 
изпускат през  измервателното устройство /  Електронен водомер/  монтиран на 
изход  от ЛПСОВ .  Смесеният поток отпадъчни води – производствени, битово-
фекални  и  дъждовни,  се  зауства  в   Точка  на  заустване  –  ТЗ  №  1   в 
канализационната система на гр. Силистра  с координати: 
      44006’14’’СШ
      27016’32’’ИД
при наличие на актуален договор с  ВиК   дружество и спазване на условията в 
него. 
Копие от договора е изпратен в  Басейнова дирекция  Дунавски район, гр. Плевен. 
През 2011 г.  сме обработили  39 броя резервоара и по електронния водомер е 
отчетено 11848 m3 смесен поток отпадъчни води. 

Съгласно Условие 10.1.4.3. и 10.4.6. от К Р №180-Н1 / 2009 г.не сме подали 
данни на замърсители  в отпадъчни води. Пределните количества на замърсители 
посочени в Приложение ІІ на Регламент №166/ 2006 на Европейския парламент и 
на  Съвета  от  18.01.2006г.  относно  създаването  на  Европейски  регистър  за 
изпускане  и  пренос  на  замърсители  (ЕРИПЗ)  са  в  рамките  на  допустимото  в 
отпадъчните води. Показателите, по които водим собствен мониторинг на смесен 
поток отпадъчна вода не се намират в Приложение ІІ на Регламент 166/2006г. 

             Опазване на подземните води 
 
Водоснабдяването на площадката с вода за питейно-битови нужди се 
осъществява въз основа на договор между “В и К” ООД – Силистра, което 
експлоатира селищната водоснабдителна система, и Област Силистра съгласно 



действащото законодателство. Условията по договора с “ВиК” ООД - Силистра 
са спазени.
Изготвена е и се прилага инструкция за извършване на проверки по техническото 
сътояние на  водопроводната  мрежа на площадката ,  включваща също така и 
реда  и  начина  за  установяване  на  причините  за  евентуални  течове  и 
предприемане на необходимите коригиращи действия. 
През 2011 г. са извършени заложените в план - графика проверки на техническото 
състояние на водопроводната мрежа. По време на проверките не са констатирани 
течове, нарушаване целостта на водопроводната мрежа и несъответствия. 

 Управление на отпадъците:

        Образуване на отпадъци:

През 2011 г. на територията на „Регионално депо за твърди битови отпадъци на 
общините : Силистра, Кайнарджа, Ситово, Дулово, Алфатар, Главиница” по време 
на експлоатацията на инсталацията са  образувани отпадъци, еднакви по вид с 
тези, определени с  Условие 11.1.1.  от КР№180 – Н1 / 2009 г и в количества, не 
превишаващи, определените в условието. 
Изготвена е и се прилага  “Инструкция за периодична оценка на съответствието на 
образуваните отпадъци при производството на единица продукт с определените в 
Условие  11.1.1.  от  КР  №  180-Н1  /  2009”,  на  причините  за  установените 
несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

Информация за количествата отпадъци, образувани по време на работата на 
инсталацията  (тези,  които  се  генерират  пряко  от  производствения  процес), 
изразени като годишно количество и годишно количество за единица продукт, са 
представени в Таблица 7.

 Таблица 7 

Отпадък Код

Годишно 
количество

Годишно 
количество

за единица продукт
Времен

но 
съхране
ние на 

площад
ката *

Трансп
ортира

не

Съотве
тствиеКоличеств

а
определе

ни с КР

Реално
измерен

о

Количеств
а

определен
и с КР

Реално
измерен

о

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци 
съдържащи 
живак

20
01
21* 0,0005 t/y - - -   - - -



Нехлорирани 
хидравлични 
масла на 
минерална 
основа

13
01
10* 0,3 t/y       - - - - -

     

      -

Нехлорирани 
моторни, 
смазочни 
масла за зъб- 
ни предавки на 
минер.основа 

13
02
05* 0,48 t/y 0, 080 т. - - да - ДА

Абсорбенти, 
филтърни 
материали

15
02
02* 0,05 t/y   0,010 т. - -       да

-
Да

Оловни 
акумулаторни 
батерии

16
06
01* 1t/y 0,100 т. - - -

с външна 
фирма да

Смесени 
битови 
отпадъци

20
03
01

4 t/y 3 т. - - Не 
със 

собствен 
транспор

т

Да

Утайка
19
08
14

    50 t/y 35 т. Не 
със 

собствен 
транспор

т

Да

        Приемане на отпадъци 

През  отчетната  2011  година  на  площадката  на  депото  не  са  приемани  за 
обезвреждане отпадъци, различни от посочените в  КР№180 –Н1 / 2009 г. 

Количеството на отпадъците, приети на територията на инсталацията през 2011 
година, 37 043 тона

                   Количество  депонирани твърди  отпадъци са следните:



                   

                

Временно съхраняване на производствени и опасни отпадъци  на територията на 
площадката се извършва съгласно  Условие 11.2, от КР № 180-Н1/2009, 

№ по ред Код на отпадъка Количество
Тон/година

1 20 03 01 33 701

2 17 05 06 1 057

3 07 02 15 18

4 17 06 01* 367

5 19 09 05 71

6 12 01 05 15

7 02 03 99 60

8 19 08 14 35

9 02 05 02 8

10 04 02 09 13

11 10 12 08 14

12 17 01 07 1265

13 10 12 01 419

                                          ОБЩО: 37 043



Опасни отпадъци: 
13 02 05* Нехлорирани моторни, смазочни  масла за зъбни предавки на минерална 
основа 
15  02  02*  Абсорбенти,  филтърни  материали  /включително  маслени  филтри, 
неупоменати  другаде/,  кърпи  за  изтриване  и  предпазни  облекла,  замърсени  с 
опасни отпадъци 
16 01 07* Маслени филтри 
16 06 01*Оловни акумулаторни батерии 

Производствени отпадъци

19 08 14 Утайки от други  видове пречистване на промишлени отпадъчни води, 
различни от упоменатите в 19 08 13 

Площадката за временно съхраняване на производствени отпадъци е изградена 
като   отделено  съоръжение  в  обекта,  обозначена  е  с  указателна  табела: 
„Площадка за временно съхраняване на производствени отпадъци”. 

Съхранението на отпадъците, образувани пряко при производствената дейност на 
инсталацията се осъществява единствено на обособената площадка за временно 
съхраняване  на  отпадъците.  Площадката   за  временно  съхраняване  на 
производствени  отпадъци  отговарят  на  изискванията  на  Приложение  № 2  към 
Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и 
опасни отпадъци. 
Временното  съхраняване  на  отпадъците  се  осъществява  по  начин,  който  не 
позволява смесване на отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими и 
неоползотворими отпадъци  не е допускана, както и смесването с други вещества. 
Изготвена е и се прилага “Инструкция за периодична оценка на съответствието за 
временно съхраняване с условията на КР №180-Н1/2009”, включваща  причините 
за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи действия. 
През отчетната година не са констатирани отклонение   и  /или несъответствия с 
изискванията за временно съхранение на отпадъците,  образувани пряко при 
експлоатацията на инсталацията.

   Транспортиране на отпадъците 
 
Производствените отпадъци, образувани пряко при производствената дейност на 
инсталацията, както следва: 

 19 08 14 Утайки от други  видове пречистване на промишлени отпадъчни 
води, различни от упоменатите в 19 08 13; 

 20 03 01 Смесени битови отпадъци; 
 20 03 06 Отпадъци от почистване на канализационни системи 

 които  са транспортирани от мястото им на образуване до клетка І за неопасни 
отпадъци, където са подложени на обезвреждане.  



През отчетната 2011 година извън територията на депото са транспортирани 
следните отпадъци, образувани пряко при работата на инсталацията, както 
следва. Отпадъци с кодова характеристика:

 
 16 06 01* Оловни акумулаторни батерии   

 те са продадени на фирма за което е попълнена транспортна карта. 

      Контрол  и  измерване  на  отпадъците 

Изготвена  е  и  се  прилага  “Инструкция  за  оценка  на  съответствието  на 
количествата  образувани  отпадъци  с  разрешените  такива  съгласно  КР  №180-
Н1/2009”. 
Отчитат  се  годишните  количества  отпадъци,  предадени  на  фирми,  за  всеки 
отпадък по кодове. Информацията се документира и съхранява от оператора. 
През месец януари 2011 г. е извършено геодезическо заснемане на клетка 1 за 
неопасни отпадъци, която се експлоатира в момента. Изчисляването на обема на 
отпадъците е спрямо базовата повърхнина. При заснемането на обемите са взети 
всички характерни точки на релефа, които окунтуряват промените във височинно и 
ситуационно  положение.  Обемите  са  изчислени  по  аналитичен  метод  чрез 
създаване  на  нерегулярна  тригонометрична  мрежа  от  непокриващи  се 
триъгълници. Съгласно „Инструкция за маркшайдерски работи” е регламентирана 
допустима  грешка  при  определяне  на  такива  обеми  ±  2  %.  Операторът 
осъществява  мониторинг  на  състоянието  на  тялото  на  регионалното  депо 
(топография на депото) съгласно КР №180-Н1/2009 г. .

       Документиране на дейностите с отпадъците 

Документирането  на  дейностите  по  управление  на  отпадъците  се  извършва  в 
съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 28 септември 2004 г. за реда и 
образците,  по  които  се  предоставя  информация  за  дейностите  по  отпадъците, 
както  и  реда  за  водене  на  публичния  регистър  на  издадените  разрешения, 
регистрационните документи и на закритите обекти и дейности. 
На територията на “Регионално депо за твърди битови отпадъци за общините: 
Силистра,Кайнарджа,Ситово,Дулово,Алфатар и Главиница  ”  се водят следните 
отчетни книги: 

 отчетна книга за образувани и третирани отпадъци (за отпадъци,образувани 
при производствената дейност на инсталацията) – съгласно приложение № 
3 от Наредба № 9/2004 г.; 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно разрешително № 
180-Н1/2009 през 2011г. 

 отчетна книга за депониране за отпадъци – съгласно приложение № 1 от 
Наредба № 9/2004 г.  -



 годишни отчети по образец съгласно приложение № 7 (дейност, свързана с 
депониране на отпадъци); 

 идентификационна карта, изготвена съгласно приложение № 11 от Наредба 
№ 9 / 2004 г.; 

 годишни отчети по образец съгласно приложение № 6 от Наредба № 9 / 
2004  г.  за  образуваните  пряко  при  производствената  дейност  на 
инсталацията. 

Годишните отчети са представени в указания в Наредба № 9 /2004 г. срок – до 31 
март на годината, следваща отчетния период. 

През  2011 година  е извършвана операция по депониране на азбестови отпадъци 
в  депото  съгласно  Условие  11.6.2.1.   за  което  е  изготвена  специализирана 
работна  карта  по  чл.  39,  ал.  3  от  Наредба  №  8  /  24.08.2004г.,  указваща 
местоположението на депонираните азбестови отпадъци. 
През  отчетната  2011  година  няма  изпускани  количества  в  почвата  на 
замърсителите,  посочени  в  приложение  II,  за  които  са  надвишени  пределните 
количества,  посочени  в  приложение  II на  Регламент  №  166/  2006г.  относно 
създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители 
(ЕРИПЗ),  както  и  преносите  извън площадката  на  неопасни,  инертни  и  опасни 
отпадъци, в определените в цитирания регламент случаи. 

      Шум 

През отчетната 2011 г. не са регистрирани жалби  и/или оплаквания от работата 
на инсталацията по отношение шума от производствената площадка.

Съгласно Условие 12.2.1. от КР №180-Н1/2009 г. се наблюдава: 
- общата звукова мощност на площадката; 
- еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката 
следва да се извършва веднъж на две години. 

Съгласно Условие 12.2.2.  от КР №180-Н1/2009 г. не е извършвано замерване на 
шума защото такова е извършено през 2010 година.Следващото замерване ще е 
през 2012 година.

Изготвена е и се прилага  “Инструкция за извършване на собствени периодични 
измервания  на  показателите:  Обща  звукова  мощност  на  площадката  и 
Еквивалентни нива на шум”. 
Изготвена  е  и  се  прилага  “Инструкция  за  оценка  на  съответствието  на 
установените нива шум по границите на производствената площадка и в мястото 
на въздействието с разрешените такива в КР №180-Н1/2009”,  включваща също 
така  и  реда  и  начина  за  установяване  на  причините  за  допуснатите 
несъответствия и предприемане на необходимите коригиращи действия. 



     Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

На територията на производствената площадка на “Регионално депо – Силистра” 
не са регистрирани течове, разливи или изливания на опасни вещества. 
Изготвена  е  “Инструкция  за  периодична  проверка  за  наличие  на  течове  от 
тръбопроводи и оборудване,  разположени на открито”,  включваща също така и 
реда  и  начина  за  установяване  на  причините  за  евентуални  течове  и 
предприемане на необходимите действия за тяхното отстраняване. 
Изготвена  е  “Инструкция  за  отстраняване  на  разливи  от  вещества/препарати, 
които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните 
отпадъци”,  включваща  предприемане  на  необходимите  действия  за  тяхното 
отстраняване, както и документирането им. 

           Опазване на подземните води 

   Собствен мониторинг на подземни води 

Съгласно  Условие  13.7.1.  от  КР  оператора  следва  да  извърши  анализ  на 
подземните  води  по  показателите  и  честотата,  посочени  в  Таблица  13.7.1  от 
Комплексното разрешително. 
Мониторингът  на  подземни  води  следва  да  се  извършва  в  следните  точки  на 
правовземане (8 бр.пиезометри): 

1 -  Кладенец СВ А , с координати  44°03′51.9" СШ и 27°18′44.6" ИД; 
2 -  Кладенец СВ В , с координати  44°03′53.7" СШ и 27°18′45.7" ИД; 
3 -  Кладенец СВ С , с координати  44°03′54.6" СШ и 27°18′45.2" ИД;
           -  Кладенец СВ  1 , с координати  44°03′36.0" СШ и 27°18′52.8" ИД;

      -  Кладенец СВ 2 , с координати  44°03′41.1" СШ и 27°18′03.5" ИД;
      -  Кладенец СВ 3 , с координати  44°03′48.3" СШ и 27°19′01.8" ИД; 
      -  Кладенец СВ 4 , с координати  44°03′54.0" СШ и 27°18′47.8" ИД;
      -  Кладенец СВ 5 , с координати  44°03′44.1" СШ и 27°18′47.8" ИД;

Във  връзка  с  провеждането  на  собствения  мониторинг  на  подземните  води  и 
оценката на съответствието им са изготвени: 
Работна  инструкция   “Инструкция  за  извършване  на  собствен  мониторинг  на 
подземни  води”  и  Работна  инструкция   “Инструкция  за  периодична  оценка  на 
съответствието  на  концентрациите  на  вредни  вещества  в  подземните  води  с 
определените в КР №180-Н1/2009”. 
Анализите  на  подземните  води  в   мониторингови  кладенци  са  извършени  от 
акредитирана лаборатория – РЛ-Русе. 
Данните  от  мониторинга  за  всеки  един анализ  на  подземни води,  за  всеки  от 
мониторинговите  кладенци,  са  представени  в  Таблици  13.7.1  Опазване  на 
подземните води по-долу (съгласно условие по КР).



Таблица 13.7.1

Данни за наблюдателен кладенец СВ A съгласно :
  Протокол №678 / 28.07.2011 год.







Забележка:  * по-малко от границата на определяне на метода.

Данни за наблюдателен кладенец СВ B  съгласно :
  Протокол №679 / 28.07.2011 год.

№ Наименование на 
показателя

Единица 
на 

величин
ата

Методи
стандартизиране

№ на 
образеца

(код)

Резултати от 
изпитанието

Отклонение от 
метода на 

изпитването

1 2 3 4 5 6 7

1 Водно ниво м 10,75

2 температура 0С 14,0

3 Неразтворени
 в-ва

mg/l 40

4 рН - ISO10523:2008 1711ВД 7,32±0,02 Без 
отклонение

5 Електропроводим
ост

µS.cm-1 БДС EN 
27888:2002

1711ВД 925±7 Без 
отклонение

6 Перманганатна 
окисляемост

mg.dm-3 БДС 17.1.4.16-79 1711ВД 4,02±0,15 Без 
отклонение

7 Амониеви йони mg.dm-3 ВЛМ 101:2008 1711ВД 1,52±0,06 Без 
отклонение

8 нитрати mg.dm-3 БДС ISO 7890-
3:1998

1711ВД 1,82±0,26 Без 
отклонение

9 нитрити mg.dm-3 ВЛМ 105:2008 1711ВД 0,197±0,007 Без 
отклонение

10 хлориди mg.dm-3 ВЛМ 129:2008 1711ВД 19±2 Без 
отклонение

11 фосфати mg.dm-3 ВЛМ 106:2008 1711ВД 1,32±0,06 Без 
отклонение

12 флуориди mg.dm-3 ВЛМ 113:2008 1711ВД 0,15±0,01 Без 
отклонение

13 цианиди mg.dm-3 ВЛМ 115:2004 1711ВД <0,002 * Без 
отклонение

14 феноли mg.dm-3 ВЛМ 112:2008 1711ВД <0.015 * Без 
отклонение



Забележка:  * по-малко от границата на определяне на метода.

Данни за наблюдателен кладенец  СВ C  съгласно :
  Протокол №680 / 28.07.2011 год.

№ Наименование на 
показателя

Единица 
на 

величин
ата

Методи
стандартизиране

№ на 
образеца

(код)

Резултати от 
изпитанието

Отклонение от 
метода на 

изпитването

1 2 3 4 5 6 7

1 Водно ниво м 10,50

2 температура 0С 14,0

3 Неразтворени
 в-ва

mg/l 33

4 рН - ISO10523:2008 1712ВД 7,0±0,02 Без 
отклонение

5 Електропроводим
ост

µS.cm-1 БДС EN 
27888:2002

1712ВД 1107±9 Без 
отклонение

6 Перманганатна 
окисляемост

mg.dm-3 БДС 17.1.4.16-79 1712ВД 3,9±0,1 Без 
отклонение

7 Амониеви йони mg.dm-3 ВЛМ 101:2008 1712ВД 0,592±0,024 Без 
отклонение

8 нитрати mg.dm-3 БДС ISO 7890-
3:1998

1712ВД 4,33±0,61 Без 
отклонение

9 нитрити mg.dm-3 ВЛМ 105:2008 1712ВД 0,329±0,012 Без 
отклонение

10 хлориди mg.dm-3 ВЛМ 129:2008 1712ВД 98±8 Без 
отклонение

11 фосфати mg.dm-3 ВЛМ 106:2008 1712ВД 0,12±0,01 Без 
отклонение

12 флуориди mg.dm-3 ВЛМ 113:2008 1712ВД 0,64±0,04 Без 
отклонение

13 цианиди mg.dm-3 ВЛМ 115:2004 1712ВД <0,002 * Без 
отклонение

14 феноли mg.dm-3 ВЛМ 112:2008 1712ВД <0,015 * Без 
отклонение



Забележка:  * по-малко от границата на определяне на метода.

Данни за наблюдателен кладенец СВ 1 съгласно :
  Протокол №681 / 28.07.2011 год.

№ Наименование на 
показателя

Единица 
на 

величин
ата

Методи
стандартизиране

№ на 
образеца

(код)

Резултати от 
изпитанието

Отклонение от 
метода на 

изпитването

1 2 3 4 5 6 7

1 Водно ниво м 10,0

2 температура 0С 13,0

3 Неразтворени
 в-ва

mg/l 64

4 рН - ISO10523:2008 1713ВД 6,95±0,02 Без 
отклонение

5 Електропроводим
ост

µS.cm-1 БДС EN 
27888:2002

1713ВД 1440±11 Без 
отклонение

6 Перманганатна 
окисляемост

mg.dm-3 БДС 17.1.4.16-79 1713ВД 3,4±0,1 Без 
отклонение

7 Амониеви йони mg.dm-3 ВЛМ 101:2008 1713ВД 2,50±0,10 Без 
отклонение

8 нитрати mg.dm-3 БДС ISO 7890-
3:1998

1713ВД 1,78±0,25 Без 
отклонение

9 нитрити mg.dm-3 ВЛМ 105:2008 1713ВД 0,263±0,010 Без 
отклонение

10 хлориди mg.dm-3 ВЛМ 129:2008 1713ВД 183±15 Без 
отклонение

11 фосфати mg.dm-3 ВЛМ 106:2008 1713ВД 0,16±0,01 Без 
отклонение

12 флуориди mg.dm-3 ВЛМ 113:2008 1713ВД <0,10 * Без 
отклонение

13 цианиди mg.dm-3 ВЛМ 115:2004 1713ВД <0,002 * Без 
отклонение

14 феноли mg.dm-3 ВЛМ 112:2008 1713ВД <0,015 * Без 
отклонение



Забележка:  * по-малко от границата на определяне на метода.

Данни за наблюдателен кладенец СВ 2 съгласно :
  Протокол № 682  / 28.07.2011 год.

№ Наименование на 
показателя

Единица 
на 

величин
ата

Методи
стандартизиране

№ на 
образеца

(код)

Резултати от 
изпитанието

Отклонение от 
метода на 

изпитването

1 2 3 4 5 6 7

1 Водно ниво м 12,86

2 температура 0С 14,0

3 Неразтворени
 в-ва

mg/l 33

4 рН - ISO10523:2008 1714ВД 7,51±0,02 Без 
отклонение

5 Електропроводим
ост

µS.cm-1 БДС EN 
27888:2002

1714ВД 545±4 Без 
отклонение

6 Перманганатна 
окисляемост

mg.dm-3 БДС 17.1.4.16-79 1714ВД 3,6±0,1 Без 
отклонение

7 Амониеви йони mg.dm-3 ВЛМ 101:2008 1714ВД 0,066±0,003 Без 
отклонение

8 нитрати mg.dm-3 БДС ISO 7890-
3:1998

1714ВД 1,51±0,21 Без 
отклонение

9 нитрити mg.dm-3 ВЛМ 105:2008 1714ВД 0,165±0,006 Без 
отклонение

10 хлориди mg.dm-3 ВЛМ 129:2008 171ВД 11±1 Без 
отклонение

11 фосфати mg.dm-3 ВЛМ 106:2008 1714ВД 0,049±0,002 Без 
отклонение

12 флуориди mg.dm-3 ВЛМ 113:2008 1714ВД 0,22±0,01 Без 
отклонение

13 цианиди mg.dm-3 ВЛМ 115:2004 1714ВД <0,002 * Без 
отклонение

14 феноли mg.dm-3 ВЛМ 112:2008 1714ВД <0,015 * Без 
отклонение



Забележка:  * по-малко от границата на определяне на метода.

Данни за наблюдателен кладенец  СВ 3  съгласно :
  Протокол № 683 / 28.07.2011 год.

№ Наименование на 
показателя

Единица 
на 

величин
ата

Методи
стандартизиране

№ на 
образеца

(код)

Резултати от 
изпитанието

Отклонение от 
метода на 

изпитването

1 2 3 4 5 6 7

1 Водно ниво м 14,80

2 температура 0С 15,0

3 Неразтворени
 в-ва

mg/l 27

4 рН - ISO10523:2008 1715ВД 7,45±0,02 Без 
отклонение

5 Електропроводим
ост

µS.cm-1 БДС EN 
27888:2002

1715ВД 1363±11 Без 
отклонение

6 Перманганатна 
окисляемост

mg.dm-3 БДС 17.1.4.16-79 1715ВД 4,3±0,2 Без 
отклонение

7 Амониеви йони mg.dm-3 ВЛМ 101:2008 1715ВД 0,079±0,003 Без 
отклонение

8 нитрати mg.dm-3 БДС ISO 7890-
3:1998

1715ВД 17,99±2,54 Без 
отклонение

9 нитрити mg.dm-3 ВЛМ 105:2008 1715ВД 0,099±0,004 Без 
отклонение

10 хлориди mg.dm-3 ВЛМ 129:2008 1715ВД 71±6 Без 
отклонение

11 фосфати mg.dm-3 ВЛМ 106:2008 1715ВД 0,24±0,01 Без 
отклонение

12 флуориди mg.dm-3 ВЛМ 113:2008 1715ВД 0,69±0,04 Без 
отклонение

13 цианиди mg.dm-3 ВЛМ 115:2004 1715ВД <0,002 * Без 
отклонение

14 феноли mg.dm-3 ВЛМ 112:2008 1715ВД <0,015 * Без 
отклонение



Забележка:  * по-малко от границата на определяне на метода.

Данни за наблюдателен кладенец  СВ 4  съгласно :
  Протокол № 684 / 28.07.2011 год.

№ Наименование на 
показателя

Единица 
на 

величин
ата

Методи
стандартизиране

№ на 
образеца

(код)

Резултати от 
изпитанието

Отклонение от 
метода на 

изпитването

1 2 3 4 5 6 7

1 Водно ниво м 7,50

2 температура 0С 14,0

3 Неразтворени
 в-ва

mg/l 17

4 рН - ISO10523:2008 1716ВД 7,21±0,02 Без 
отклонение

5 Електропроводим
ост

µS.cm-1 БДС EN 
27888:2002

1716ВД 1361±11 Без 
отклонение

6 Перманганатна 
окисляемост

mg.dm-3 БДС 17.1.4.16-79 1716ВД 3,8±0,1 Без 
отклонение

7 Амониеви йони mg.dm-3 ВЛМ 101:2008 1716ВД 0,062±0,002 Без 
отклонение

8 нитрати mg.dm-3 БДС ISO 7890-
3:1998

1716ВД 21,18±2,99 Без 
отклонение

9 нитрити mg.dm-3 ВЛМ 105:2008 1716ВД 0,197±0,007 Без 
отклонение

10 хлориди mg.dm-3 ВЛМ 129:2008 1716ВД 109±9 Без 
отклонение

11 фосфати mg.dm-3 ВЛМ 106:2008 1716ВД 0,058±0,003 Без 
отклонение

12 флуориди mg.dm-3 ВЛМ 113:2008 1716ВД <0,10 * Без 
отклонение

13 цианиди mg.dm-3 ВЛМ 115:2004 1716ВД <0,002 * Без 
отклонение

14 феноли mg.dm-3 ВЛМ 112:2008 1716ВД <0,015 * Без 
отклонение



Забележка:  * по-малко от границата на определяне на метода.

Данни за наблюдателен кладенец  СВ 5  съгласно :
  Протокол №685 / 28.07.2011 год.

№ Наименование на 
показателя

Единица 
на 

величин
ата

Методи
стандартизиране

№ на 
образеца

(код)

Резултати от 
изпитанието

Отклонение от 
метода на 

изпитването

1 2 3 4 5 6 7

1 Водно ниво м 10,94

2 температура 0С 14,0

3 Неразтворени
 в-ва

mg/l 35

4 рН - ISO10523:2008 1717ВД 6,83±0,02 Без 
отклонение

5 Електропроводим
ост

µS.cm-1 БДС EN 
27888:2002

1717ВД 371±3 Без 
отклонение

6 Перманганатна 
окисляемост

mg.dm-3 БДС 17.1.4.16-79 1717ВД 4,1±0,2 Без 
отклонение

7 Амониеви йони mg.dm-3 ВЛМ 101:2008 1717ВД 3,81±0,15 Без 
отклонение

8 нитрати mg.dm-3 БДС ISO 7890-
3:1998

1717ВД 2,48±0,35 Без 
отклонение

9 нитрити mg.dm-3 ВЛМ 105:2008 1717ВД 0,263±0,010 Без 
отклонение

10 хлориди mg.dm-3 ВЛМ 129:2008 1717ВД 10±1 Без 
отклонение

11 фосфати mg.dm-3 ВЛМ 106:2008 1717ВД 0,47±0,02 Без 
отклонение

12 флуориди mg.dm-3 ВЛМ 113:2008 1717ВД 1,06±0,07 Без 
отклонение

13 цианиди mg.dm-3 ВЛМ 115:2004 1717ВД <0,002 * Без 
отклонение

14 феноли mg.dm-3 ВЛМ 112:2008 1717ВД <0,015 * Без 
отклонение



Забележка:  * по-малко от границата на определяне на метода.

Данни за наблюдателен кладенец  СВ А  съгласно :
  Протокол № П 472-1 / 07.12.2011 г.

№ Наименование на 
показателя

Единица 
на 

величин
ата

Методи
стандартизиране

№ на 
образеца

(код)

Резултати от 
изпитанието

Отклонение от 
метода на 

изпитването

1 2 3 4 5 6 7

1 Водно ниво м 15,02

2 температура 0С 14,0

3 Неразтворени
 в-ва

mg/l 34

4 рН - ISO10523:2008 1718ВД 7,49±0,02 Без 
отклонение

5 Електропроводим
ост

µS.cm-1 БДС EN 
27888:2002

1718ВД 877±7 Без 
отклонение

6 Перманганатна 
окисляемост

mg.dm-3 БДС 17.1.4.16-79 1718ВД 3,1±0,1 Без 
отклонение

7 Амониеви йони mg.dm-3 ВЛМ 101:2008 1718ВД 2,65±0,15 Без 
отклонение

8 нитрати mg.dm-3 БДС ISO 7890-
3:1998

1718ВД 1,59±0,22 Без 
отклонение

9 нитрити mg.dm-3 ВЛМ 105:2008 1718ВД 0,197±0,007 Без 
отклонение

10 хлориди mg.dm-3 ВЛМ 129:2008 1718ВД 10±1 Без 
отклонение

11 фосфати mg.dm-3 ВЛМ 106:2008 1718ВД 0,064±0,003 Без 
отклонение

12 флуориди mg.dm-3 ВЛМ 113:2008 1718ВД 0,28±0,02 Без 
отклонение

13 цианиди mg.dm-3 ВЛМ 115:2004 1718ВД <0,002 * Без 
отклонение

14 феноли mg.dm-3 ВЛМ 112:2008 1718ВД <0,015 * Без 
отклонение



Забележка: * стойностите са под границата на обхвата на измерване 

  
Данни за наблюдателен кладенец СВ В съгласно :
  Протокол №П-472-2 / 07.12.2011 г.

№
Наименование на 

показателя
Единица на
величината

Метод за
изпитване

Резултати от
изпитването,стойност 
и неопределеност *

Стойност и 
допуск на 

показателя
1. Водно ниво м 10,75

2. Температура 0С 12,0

3. Неразт. в-ва mg/l 45

4. Активна реакция рН 
единици

БДС 34 24-81 (8,290±0,039) 6,5÷9,5

5. Електропроводимост µS.сm-1 БДС EN 27888:2002 (781±8,7) ≤2000
6. Перманганатна 

окисляемост
mgO2/dm3 БДС 34 13-77 (2,49±0,13) ≤5,00

7. Амониев йон mg/dm3 БДС 35 87-79 (0,0420±0,0035) ≤0,50
8. Нитрити mg/dm3 БДС EN 26777:1997 (0,0180±0,0028) ≤0,50
9. Нитрати mg/dm3 БДС ISO 78 90-

3:1998
(5,01±0,13) ≤50,00

10. Хлориди mg/dm3 БДС 34 14-80 (13,84±0,50) ≤250,00
11. Желязо µg/dm3 БДС ISO 63 32:2002 <10,00* ≤200,00
12. Фосфати mg/dm3 БДС EN ISO 68 

78:2004
(0,080±0,009) ≤0,50

13. Флуориди mg/dm3 БДС 16 911-88 (0,11±0,01) ≤5,00
14. Сулфати mg/dm3 ВВЛМ-16:2008 (7,00±0,84) ≤250,00
15. Цианиди mg/dm3 ВВЛМ-18:2008 (0,0020±0,0001) ≤0,010
16. Мед mg/dm3 БДС 37 70-80 (0,0050±0,0008) ≤2,00
17. Олово µg/dm3 БДС 15 109-80 (6,00±0,40) ≤10,00
18. Цинк mg/dm3 БДС 15 107-80 (0,0200±0,0016) ≤5,00
19. Хром µg/dm3 БДС 72 12-78 <5,000* ≤10,00
20. Никел µg/dm3 БДС17.1.4.23-80 (8,00±0,50) ≤20,00
21. Кадмий µg/dm3 ВВЛМ-13:2008 <1,00* ≤5,00
22. Арсен mg/dm3 БДС 35 70-79 (0,0060±0,0004) ≤0,05
23. Феноли mg/dm3 ВВЛМ 12:2008 (0,0070±0,0012) -
24. Селен µg/dm3 БДС 72 13-78 <1,000* ≤10,0
25. Молибден mg/dm3 ВВЛМ 28:2010 (0,030±0,002) -
26. Нефтопродукти mg/dm3 ВВЛМ 26:2010 <0,0001* -
27. Живак     µg/dm3         ВВЛМ 35:2011            <1,000* ≤1,00



Забележка: * стойностите са под границата на обхвата на измерване 

 
Данни за наблюдателен кладенец СВ C съгласно :
  Протокол №П-472-3 / 07.12.2011 г.

№
Наименование на 

показателя
Единица на
величината

Метод за
изпитване

Резултати от
изпитването,стойност 
и неопределеност *

Стойност и 
допуск на 

показателя
1. Водно ниво м 9,10

2. Температура 0С 13,0

3. Неразт. в-ва mg/l 29

4. Активна реакция рН 
единици

БДС 34 24-81 (7,540±0,035) 6,5÷9,5

5. Електропроводимост µS.сm-1 БДС EN 27888:2002 (1441±16,1) ≤2000
6. Перманганатна 

окисляемост
mgO2/dm3 БДС 34 13-77 (4,90±0,26) ≤5,00

7. Амониев йон mg/dm3 БДС 35 87-79 (0,8800±0,0728) ≤0,50
8. Нитрити mg/dm3 БДС EN 26777:1997 (0,240±0,0037) ≤0,50
9. Нитрати mg/dm3 БДС ISO 78 90-

3:1998
(1,38±0,04) ≤50,00

10. Хлориди mg/dm3 БДС 34 14-80 (165,03±5,95) ≤250,00
11. Желязо µg/dm3 БДС ISO 63 32:2002 (64,00±2,90) ≤200,00
12. Фосфати mg/dm3 БДС EN ISO 68 

78:2004
(0,090±0,010) ≤0,50

13. Флуориди mg/dm3 БДС 16 911-88 <0,10 * ≤5,00
14. Сулфати mg/dm3 ВВЛМ-16:2008 (65,00±7,79) ≤250,00
15. Цианиди mg/dm3 ВВЛМ-18:2008 <0,002 * ≤0,010
16. Мед mg/dm3 БДС 37 70-80 (0,0030±0,0005) ≤2,00
17. Олово µg/dm3 БДС 15 109-80 (3,00±0,20) ≤10,00
18. Цинк mg/dm3 БДС 15 107-80 (0,0300±0,0025) ≤5,00
19. Хром µg/dm3 БДС 72 12-78 < 5,000 * ≤10,00
20. Никел µg/dm3 БДС17.1.4.23-80 (32,00±1,98) ≤20,00
21. Кадмий µg/dm3 ВВЛМ-13:2008 (5,10±0,28) ≤5,00
22. Арсен mg/dm3 БДС 35 70-79 (0,0140±0,0009) ≤0,05
23. Феноли mg/dm3 ВВЛМ 12:2008 (0,0090±0,0015) -
24. Селен µg/dm3 БДС 72 13-78 (1,00±0,14) ≤10,0
25. Молибден mg/dm3 ВВЛМ 28:2010 (0,040±0,002) -
26. Нефтопродукти mg/dm3 ВВЛМ 26:2010 < 0,0001 * -
27. Живак     µg/dm3         ВВЛМ 35:2011            <1,000 ≤1,00



Забележка: * стойностите са под границата на обхвата на измерване 

Данни за наблюдателен кладенец СВ 1 съгласно :
  Протокол №П-472-4 / 07.12.2011 г.

№
Наименование на 

показателя
Единица на
величината

Метод за
изпитване

Резултати от
изпитването,стойност 
и неопределеност *

Стойност и 
допуск на 

показателя
1. Водно ниво м 9,50

2. Температура 0С 12,0

3. Неразт. в-ва mg/l 89

4. Активна реакция рН 
единици

БДС 34 24-81 (8,060±0,038) 6,5÷9,5

5. Електропроводимост µS.сm-1 БДС EN 27888:2002 (1289,0±14,4) ≤2000
6. Перманганатна 

окисляемост
mgO2/dm3 БДС 34 13-77 (4,98±0,27) ≤5,00

7. Амониев йон mg/dm3 БДС 35 87-79 (1,2200±0,1009) ≤0,50
8. Нитрити mg/dm3 БДС EN 26777:1997 (0,0480±0,0074) ≤0,50
9. Нитрати mg/dm3 БДС ISO 78 90-

3:1998
(1,88±0,05) ≤50,00

10. Хлориди mg/dm3 БДС 34 14-80 (145,63±5,25) ≤250,00
11. Желязо µg/dm3 БДС ISO 63 32:2002 (22,00±1,00) ≤200,00
12. Фосфати mg/dm3 БДС EN ISO 68 

78:2004
(0,220±0,025) ≤0,50

13. Флуориди mg/dm3 БДС 16 911-88 <0,10* ≤5,00
14. Сулфати mg/dm3 ВВЛМ-16:2008 (16,00±1,92) ≤250,00
15. Цианиди mg/dm3 ВВЛМ-18:2008 <0,002* ≤0,010
16. Мед mg/dm3 БДС 37 70-80 (0,0020±0,0003) ≤2,00
17. Олово µg/dm3 БДС 15 109-80 (3,00±0,20) ≤10,00
18. Цинк mg/dm3 БДС 15 107-80 (0,0300±0,025) ≤5,00
19. Хром µg/dm3 БДС 72 12-78 <5,000* ≤10,00
20. Никел µg/dm3 БДС17.1.4.23-80 (16,00±0,99) ≤20,00
21. Кадмий µg/dm3 ВВЛМ-13:2008 <1,000* ≤5,00
22. Арсен mg/dm3 БДС 35 70-79 (0,0060±0,0004) ≤0,05
23. Феноли mg/dm3 ВВЛМ 12:2008 (0,0040±0,0007) -
24. Селен µg/dm3 БДС 72 13-78 <1,000* ≤10,0
25. Молибден mg/dm3 ВВЛМ 28:2010 (0,040±0,002) -
26. Нефтопродукти mg/dm3 ВВЛМ 26:2010 (0,200±0,006) -
27. Живак     µg/dm3         ВВЛМ 35:2011             <1,000* ≤1,00



Забележка: * стойностите са под границата на обхвата на измерване 

Данни за наблюдателен кладенец СВ 2 съгласно :
  Протокол №П-472-5 / 07.12.2011 г.

№
Наименование на 

показателя
Единица на
величината

Метод за
изпитване

Резултати от
изпитването,стойност 
и неопределеност *

Стойност и 
допуск на 

показателя
1. Водно ниво м 13,50

2. Температура 0С 13,0

3. Неразт. в-ва mg/l 55

4. Активна реакция рН 
единици

БДС 34 24-81 (8,010±0,037) 6,5÷9,5

5. Електропроводимост µS.сm-1 БДС EN 27888:2002 (506,0±5,7) ≤2000
6. Перманганатна 

окисляемост
mgO2/dm3 БДС 34 13-77 (1,51±0,08) ≤5,00

7. Амониев йон mg/dm3 БДС 35 87-79 (0,0540±0,0045) ≤0,50
8. Нитрити mg/dm3 БДС EN 26777:1997 (0,0150±0,0023) ≤0,50
9. Нитрати mg/dm3 БДС ISO 78 90-

3:1998
<0,05* ≤50,00

10. Хлориди mg/dm3 БДС 34 14-80 (13,84±0,50) ≤250,00
11. Желязо µg/dm3 БДС ISO 63 32:2002 <10,00* ≤200,00
12. Фосфати mg/dm3 БДС EN ISO 68 

78:2004
(0,030±0,003) ≤0,50

13. Флуориди mg/dm3 БДС 16 911-88 (0,25±0,03) ≤5,00
14. Сулфати mg/dm3 ВВЛМ-16:2008 (6,00±0,72) ≤250,00
15. Цианиди mg/dm3 ВВЛМ-18:2008 <0,002* ≤0,010
16. Мед mg/dm3 БДС 37 70-80 (0,0020±0,0003) ≤2,00
17. Олово µg/dm3 БДС 15 109-80 (2,00±0,13) ≤10,00
18. Цинк mg/dm3 БДС 15 107-80 (0,0400±0,0033) ≤5,00
19. Хром µg/dm3 БДС 72 12-78 <5,000* ≤10,00
20. Никел µg/dm3 БДС17.1.4.23-80 (42,00±2,60) ≤20,00
21. Кадмий µg/dm3 ВВЛМ-13:2008 <1,000* ≤5,00
22. Арсен mg/dm3 БДС 35 70-79 (0,0020±0,0001) ≤0,05
23. Феноли mg/dm3 ВВЛМ 12:2008 (0,0140±0,0024) -
24. Селен µg/dm3 БДС 72 13-78 <1,000* ≤10,0
25. Молибден mg/dm3 ВВЛМ 28:2010 (0,050±0,003) -
26. Нефтопродукти mg/dm3 ВВЛМ 26:2010 (0,700±0,022) -
27. Живак     µg/dm3         ВВЛМ 35:2011             <1,000* ≤1,00



Забележка: * стойностите са под границата на обхвата на измерване 

Данни за наблюдателен кладенец СВ 3 съгласно :
  Протокол №П-472-6 / 07.12.2011 г.

№
Наименование на 

показателя
Единица на
величината

Метод за
изпитване

Резултати от
изпитването,стойност 
и неопределеност *

Стойност и 
допуск на 

показателя
1. Водно ниво м 14,40

2. Температура 0С 14,0

3. Неразт. в-ва mg/l 30

4. Активна реакция рН 
единици

БДС 34 24-81 (7,960±0,037) 6,5÷9,5

5. Електропроводимост µS.сm-1 БДС EN 27888:2002 (1191,0±13,3) ≤2000
6. Перманганатна 

окисляемост
mgO2/dm3 БДС 34 13-77 (1,02±0,05) ≤5,00

7. Амониев йон mg/dm3 БДС 35 87-79 (0,0270±0,0022) ≤0,50
8. Нитрити mg/dm3 БДС EN 26777:1997 (0,0090±0,0014) ≤0,50
9. Нитрати mg/dm3 БДС ISO 78 90-

3:1998
(18,95±0,51) ≤50,00

10. Хлориди mg/dm3 БДС 34 14-80 (97,09±3,50) ≤250,00
11. Желязо µg/dm3 БДС ISO 63 32:2002 <10,00* ≤200,00
12. Фосфати mg/dm3 БДС EN ISO 68 

78:2004
(0,170±0,019) ≤0,50

13. Флуориди mg/dm3 БДС 16 911-88 (0,59±0,07) ≤5,00
14. Сулфати mg/dm3 ВВЛМ-16:2008 (43,00±5,15) ≤250,00
15. Цианиди mg/dm3 ВВЛМ-18:2008 <0,002* ≤0,010
16. Мед mg/dm3 БДС 37 70-80 <0,001* ≤2,00
17. Олово µg/dm3 БДС 15 109-80 (1,00±0,07) ≤10,00
18. Цинк mg/dm3 БДС 15 107-80 (0,0400±0,0033) ≤5,00
19. Хром µg/dm3 БДС 72 12-78 (6,00±0,11) ≤10,00
20. Никел µg/dm3 БДС17.1.4.23-80 (32,00±1,98) ≤20,00
21. Кадмий µg/dm3 ВВЛМ-13:2008 <1,000* ≤5,00
22. Арсен mg/dm3 БДС 35 70-79 (0,0030±0,0002) ≤0,05
23. Феноли mg/dm3 ВВЛМ 12:2008 (0,0100±0,0017) -
24. Селен µg/dm3 БДС 72 13-78 <1,000* ≤10,0
25. Молибден mg/dm3 ВВЛМ 28:2010 (0,060±0,003) -
26. Нефтопродукти mg/dm3 ВВЛМ 26:2010 (1,500±0,048) -
27. Живак     µg/dm3         ВВЛМ 35:2011             <1,000* ≤1,00



Забележка: * стойностите са под границата на обхвата на измерване 
Данни за наблюдателен кладенец СВ 4 съгласно :
  Протокол №П-472-7 / 07.12.2011 г.

№
Наименование на 

показателя
Единица на
величината

Метод за
изпитване

Резултати от
изпитването,стойност 
и неопределеност *

Стойност и 
допуск на 

показателя
1. Водно ниво м 5,85

2. Температура 0С 13,5

3. Неразт. в-ва mg/l 24

4. Активна реакция рН 
единици

БДС 34 24-81 (7,550±0,035) 6,5÷9,5

5. Електропроводимост µS.сm-1 БДС EN 27888:2002 (1300,0±14,6) ≤2000
6. Перманганатна 

окисляемост
mgO2/dm3 БДС 34 13-77 (3,39±0,18) ≤5,00

7. Амониев йон mg/dm3 БДС 35 87-79 (0,0540±0,0045) ≤0,50
8. Нитрити mg/dm3 БДС EN 26777:1997 (0,2720±0,0419) ≤0,50
9. Нитрати mg/dm3 БДС ISO 78 90-

3:1998
(24,65±0,66) ≤50,00

10. Хлориди mg/dm3 БДС 34 14-80 (118,93±4,29) ≤250,00
11. Желязо µg/dm3 БДС ISO 63 32:2002 <10,00* ≤200,00
12. Фосфати mg/dm3 БДС EN ISO 68 

78:2004
(0,110±0,012) ≤0,50

13. Флуориди mg/dm3 БДС 16 911-88 <0,10* ≤5,00
14. Сулфати mg/dm3 ВВЛМ-16:2008 (136,00±16,30) ≤250,00
15. Цианиди mg/dm3 ВВЛМ-18:2008 (0,0020±0,0001) ≤0,010
16. Мед mg/dm3 БДС 37 70-80 <0,001* ≤2,00
17. Олово µg/dm3 БДС 15 109-80 (2,00±0,13) ≤10,00
18. Цинк mg/dm3 БДС 15 107-80 (0,0500±0,0041) ≤5,00
19. Хром µg/dm3 БДС 72 12-78 <5,000* ≤10,00
20. Никел µg/dm3 БДС17.1.4.23-80 (16,00±0,99) ≤20,00
21. Кадмий µg/dm3 ВВЛМ-13:2008 <1,000* ≤5,00
22. Арсен mg/dm3 БДС 35 70-79 <0,001* ≤0,05
23. Феноли mg/dm3 ВВЛМ 12:2008 (0,0100±0,0017) -
24. Селен µg/dm3 БДС 72 13-78 <1,000* ≤10,0
25. Молибден mg/dm3 ВВЛМ 28:2010 (0,030±0,002) -
26. Нефтопродукти mg/dm3 ВВЛМ 26:2010 (1,800±0,058) -
27. Живак     µg/dm3         ВВЛМ 35:2011              <1,000* ≤1,00



Забележка: * стойностите са под границата на обхвата на измерване 

Данни за наблюдателен кладенец СВ 5 съгласно :
  Протокол №П-472-8 / 07.12.2011 г.

№
Наименование на 

показателя
Единица на
величината

Метод за
изпитване

Резултати от
изпитването,стойност 
и неопределеност *

Стойност и 
допуск на 

показателя
1. Водно ниво м 7,0

2. Температура 0С 12,5

3. Неразт. в-ва mg/l 30

4. Активна реакция рН 
единици

БДС 34 24-81  (7,32 ±0,034) 6,5÷9,5

5. Електропроводимост µS.сm-1 БДС EN 27888:2002 (335,0±3,8) ≤2000
6. Перманганатна 

окисляемост
mgO2/dm3 БДС 34 13-77 (2,94±0,16) ≤5,00

7. Амониев йон mg/dm3 БДС 35 87-79 ( 3,41 ± 0,28 ) ≤0,50
8. Нитрити mg/dm3 БДС EN 26777:1997 ( 0,0790 ± 0,0122 ) ≤0,50
9. Нитрати mg/dm3 БДС ISO 78 90-

3:1998
( 5,12 ± 0,14 ) ≤50,00

10. Хлориди mg/dm3 БДС 34 14-80 ( 24,27 ± 0,87 ) ≤250,00
11. Желязо µg/dm3 БДС ISO 63 32:2002 ( 50,00 ± 2,26 ) ≤200,00
12. Фосфати mg/dm3 БДС EN ISO 68 

78:2004
( 1,030 ± 0,116 ) ≤0,50

13. Флуориди mg/dm3 БДС 16 911-88 ( 1,020 ± 0,122 ) ≤5,00
14. Сулфати mg/dm3 ВВЛМ-16:2008 ( 46,00 ± 5,51 ) ≤250,00
15. Цианиди mg/dm3 ВВЛМ-18:2008 ( 0,0020 ± 0,0001 ) ≤0,010
16. Мед mg/dm3 БДС 37 70-80 ( 0,0030 ± 0,0001 ) ≤2,00
17. Олово µg/dm3 БДС 15 109-80 ( 3,00 ± 0,20 ) ≤10,00
18. Цинк mg/dm3 БДС 15 107-80 ( 0,0300 ± 0,0025 ) ≤5,00
19. Хром µg/dm3 БДС 72 12-78 < 5,000 * ≤10,00
20. Никел µg/dm3 БДС17.1.4.23-80 ( 52,00 ± 3,22 ) ≤20,00
21. Кадмий µg/dm3 ВВЛМ-13:2008 < 1,000 * ≤5,00
22. Арсен mg/dm3 БДС 35 70-79 <0,001 * ≤0,05
23. Феноли mg/dm3 ВВЛМ 12:2008 ( 0,0080 ± 0,0014 ) -
24. Селен µg/dm3 БДС 72 13-78 ( 1,00 ± 0,14 ) ≤10,0
25. Молибден mg/dm3 ВВЛМ 28:2010 ( 0,050 ± 0,003 ) -
26. Нефтопродукти mg/dm3 ВВЛМ 26:2010 ( 0,700±0,022) -
27. Живак     µg/dm3         ВВЛМ 35:2011              < 1,000 * ≤1,00



Забележка: * стойностите са под границата на обхвата на измерване 

    Опазване на почвата 

Пункта за мониторинг, на почвата предвиден  съгласно  Условие 13.8.1 е следния: 

 Точка на правовземане с  координати: 44°03′64" СШ и 27°18′94" ИД; 

№
Наименование на 

показателя
Единица на
величината

Метод за
изпитване

Резултати от
изпитването,стойност 
и неопределеност *

Стойност и 
допуск на 

показателя
1. Водно ниво м 14,6

2. Температура 0С 13,0

3. Неразт. в-ва mg/l 47

4. Активна реакция рН 
единици

БДС 34 24-81 (7,950±0,037) 6,5÷9,5

5. Електропроводимост µS.сm-1 БДС EN 27888:2002 (878,0±9,8) ≤2000
6. Перманганатна 

окисляемост
mgO2/dm3 БДС 34 13-77 (1,35±0,07) ≤5,00

7. Амониев йон mg/dm3 БДС 35 87-79 (0,43±0,04) ≤0,50
8. Нитрити mg/dm3 БДС EN 26777:1997 (0,0590±0,0091) ≤0,50
9. Нитрати mg/dm3 БДС ISO 78 90-

3:1998
(0,90±0,02) ≤50,00

10. Хлориди mg/dm3 БДС 34 14-80 (31,55±1,14) ≤250,00
11. Желязо µg/dm3 БДС ISO 63 32:2002 (11,00±0,50) ≤200,00
12. Фосфати mg/dm3 БДС EN ISO 68 

78:2004
(0,020±0,002) ≤0,50

13. Флуориди mg/dm3 БДС 16 911-88 (0,210±0,025) ≤5,00
14. Сулфати mg/dm3 ВВЛМ-16:2008 (21,00±2,52) ≤250,00
15. Цианиди mg/dm3 ВВЛМ-18:2008 <0,002* ≤0,010
16. Мед mg/dm3 БДС 37 70-80 <0,001* ≤2,00
17. Олово µg/dm3 БДС 15 109-80 (3,00±0,20) ≤10,00
18. Цинк mg/dm3 БДС 15 107-80 (0,0300±0,0025) ≤5,00
19. Хром µg/dm3 БДС 72 12-78 <5,000* ≤10,00
20. Никел µg/dm3 БДС17.1.4.23-80 (28,00±1,74) ≤20,00
21. Кадмий µg/dm3 ВВЛМ-13:2008 <1,000* ≤5,00
22. Арсен mg/dm3 БДС 35 70-79 <0,001* ≤0,05
23. Феноли mg/dm3 ВВЛМ 12:2008 (0,0100±0,0017) -
24. Селен µg/dm3 БДС 72 13-78 <1,000* ≤10,0
25. Молибден mg/dm3 ВВЛМ 28:2010 (0,040±0,002) -
26. Нефтопродукти mg/dm3 ВВЛМ 26:2010 (0,800±0,026) -
27. Живак     µg/dm3         ВВЛМ 35:2011              <1,000* ≤1,00



Данните от Протокол №607-1 / 20.09.2011 г.  са посочени в таблица 13.8

Таблица 13.8
№ 
по 

ред

Наименовани
е на 

показателя

Мерна 
единиц

а

Стандартизирани/
валидирани

методи

№ на
проб
ата

Резулта
ти от

изпитан
ието

Допустим
а

стойност

1 2 3 4 5 6 7
1. Ак.реакция ,рН рН един. БДС ISO 10390:2002 607-1 8,08 ± 0,05 Не се 

нормира
2. Никел mg/kg ISO 11047:1998,

ISO 11466:1995
607-1 31,1 ± 1,1 250

3. Мед mg/kg ISO 11047:1998,
ISO 11466:1995

607-1 24,0±0,9 500

4. Цинк mg/kg ISO 11047:1998,
ISO 11466:1995

607-1 92,6±4,0 600

5. Кадмий mg/kg ISO 11047:1998,
ISO 11466:1995

607-1 < 0,333 10

6. Олово mg/kg ISO 11047:1998,
ISO 11466:1995

607-1 18,4±,9 500

7. Нефтопродукти mg/kg ВЛМ – 48-09 607-1 < 7,00 300

       Забележка: Стойностите в колона №7 са съгласно Наредба №3 – ДВ бр.71 / 
2008 г.
 
Изготвен е Дневник, в който ще бъдат отразявани данни за евентуални  разливи, 
причините  за  тях,  последствията  от  него  и  предприетите  коригиращи мерки за 
отстраняване на причините за разлива. 
Във връзка с провеждането на собствения мониторинг на почвите и оценката на 
резултатите са изготвени: 
“Инструкция за извършване на собствен мониторинг на почви” и 
“Инструкция за периодична оценка на съответствието на  данните от собствения 
мониторинг на почвите с определените с КР №180-Н1/2009”. 

     Прекратяване работата на инсталации или части от тях 

През отчетната 2011 година не е прекратявана работата на инсталации или части 
от  тях,  разположени  на  територията  на  “Регионално  депо  за  твърди  битови 
отпадъци  за  общините:  Силистра,Кайнарджа,Ситово,Дулово,Алфатар  и 
Главиница.

     Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

            Аварии:

През отчетната 2011 г. не са регистрирани аварии на територията на площадката 
и в инсталацията. Поради тази причина не е попълнена изискващата се Таблица 9. 



Изготвен е План за защита при бедствия  и аварии, утвърден от Кмета на Община 
Силистра. 

    Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията 
През отчетната 2011 г. не са постъпвали оплаквания от работата на инсталацията 
по отношение на  миризми , шум , води , въздух и др. Поради тази причина не  е 
попълнена изискващата се Таблица 10. 

               

 

 Подписване на годишния доклад 

            ДЕКЛАРАЦИЯ 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 
Годишния  Доклад  за  изпълнение  на  дейностите,  за  които  е  предоставено 
Комплексно разрешително № 180 – Н1/2009 г.  на  „Регионално депо за  твърди 
битови  отпадъци  за  общините:  Силистра,Кайнарджа,Ситово,Дулово,Алфатар  и 
Главиница”. 
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на 
копия от този доклад на трети лица. 

Дата:  14.02.2012                                      Подпис: ........................... 

Силистра                                                 Име на подписващия:   Веселин Георгиев 

                                                        Длъжност в организацията:  Директор 







Приложение № 1
към чл. 6, т. 1

Отчетна книга за депа за отпадъци

 

1. Регистрационен: № 371 A  /  09.11.2006 год.

2. Оператор: „ОбП  РДБО – Силистра”

3. Местоположение: „Осми километър” по пътя за Добрич

4. Населено място: Силистра

5. EKATTE:  66425

6. Община: Силистра

7. Клас на депото: Неопасни отпадъци

8. Депо с участъци/клетки за: Клетки

9. Тип на депото: ТБО – Общинско депо 

Забележки: 
1. Титулната страница се попълва от оператора в момента на завеждане на отчетната книга.
2. Регистрационният № в т. 1 се получава от РИОСВ.
3. В т. 2 се посочват името и БУЛСТАТ на оператора.
4. В т. 3 и т. 4 се посочват местността и населеното място, в чието землище се намира депото.
5. В т. 7 се посочва класа на депото: за инертни отпадъци, за неопасни отпадъци, за опасни 
отпадъци.
6.  В  т.  8  се  посочват  обособените  участъци  и  клетки  на  депото:  за  битови  отпадъци,  за 
строителни отпадъци, за производствени отпадъци, за опасни отпадъци.
7.  В  т.  9  се  посочва  типът  на  депото:  хвостохранилище,  сгуроотвал,  шламоотвал,  лагуна, 
общинско  депо,  депо  на  предприятие,  табан/отвал/насипище,  подземно  хранилище,  друго 
(описва се).



Таблица 1

Дата Доставчик

Предприятие/ 
Населено 

място

Код на 
отпадъка

Описание на отпадъка по 
произход или технологичен 

процес

Количество

т м3

1 2 3 4 5 6 7

Общо за годината:

Съгласно справка по фирми за 2011 год.

Таблица 1 (продължение)

Забележки:
Колона 3 - посочва се мястото, където е образуван отпадъкът.
Колона 4 - попълва се кодът на отпадъка съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 2004 г. за 

класификация на отпадъците;  кодът на отпадъка трябва да съответства на този от  работния лист за 
класификация на отпадъците.

Колона 8 -  попълва се  съгласно  приложената номенклатура:  01  -  няма;  02 -  контейнери;  03 - 
варели; 04 - чували; 05 - друга (описват се).

Технически средства, използвани при експлоатацията: / компактор, булдозер /
(компактор, булдозер и т.н)

Вид 
на 

опа-
ков-
ката

Учас-
тък / 
клет-

ка

Уплът-
няване

Запръстяване Аварии Забележки

площ
мощност 

(дебелина 
на слоя)

описа-
ние

предприети 
действия

последици

№ дка дка м

8 9 10 11 12 13 14 15 16

  02  Кл. 1 h 23     6   0,2 m

  02  Кл. 2   h 9   10   0,2 m



Приложение № 6
към чл. 9, ал. 1, т. 2

Идентификационен №: БУЛСТАТ:  
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
ЗА 2011 ГОДИНА

Площадка №: 10000654
/попълва се номерът на площадката съгласно идентификационната карта (приложение № 11)/

Отпадък №: 005
/попълва се поредният номер на отпадъка по възходящ ред на шестцифрения код; последният номер трябва да съвпада с 
посочения общ брой образувани отпадъци в идентификационната карта (приложение № 11)/

Вид на отпадъка:          x опасен            производствен                  /маркира се с "Х" само едно от 
посочените/
ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТПАДЪКА

1. Наименование: изолационни материали съдържащи азбест

2. Код: 17 06 01
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка, съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 2004 г. за класификация 
на отпадъците; кодът на отпадъка трябва да съответства на този от работния лист за класификация на отпадъците/

3. Произход: ТЕЦ " Марица - Изток 3";”Девен”АД;”Солвей соди”;”Пирдоп”
/описва се произходът по технологичен процес/

4. Физическо състояние:  твърдо
/избира се едно от посочените/

5. Характерни свойства:   устойчив      миришещ     разтворим     горим     летлив

/маркира се с "Х"/                           х друго
/опишете/

:канцерогенни

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

6. Наименование: изолационни материали съдържащи азбест     

7. Код:  17 06 01   
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка съгласно Приложение № VIII и IX на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

8. Шифър на групата:   Y М1
/попълва се цифровият знак от шифъра на групата съгласно Приложение № I на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

9. Свойства, които определят отпадъка като опасен:         H 07               H               H 
/попълва се цифровият знак на опасните свойства на отпадъка съгласно приложение № 2 на Наредба № 3 от 2004 г. за 
класификация на отпадъците; при повече от едно свойство се попълват съответните полета/

II. КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪК

1. Образуван в предприятието:                   т м3

     - в т.ч. количество сухо вещество:  тегл. %

2. Наличен от минали години:                    т м3

       до 1 година                                         до 3 години                                    над 3 години

/попълва се количеството отпадък, съхранен на склад към 31.12. предходната година, което трябва да съвпада с това, 
посочено в т.VI.1 в отчета за предходната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

III. ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ



1. Общо количество третиран отпадък:                     т м3

2. Описание на операцията: 

IV. ОТПАДЪК, ТРЕТИРАН НА ПЛОЩАДКАТ

Общо количество:                       т м3

    - в т.ч. от наличното по т. II.2:               367 т м3

     Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци

     Годишен отчет за депониране на отпадъци                                                                 

/посочва се количеството на отпадъка, третиран на площадката; маркира се с "Х" годишният отчет, в който се съдържа 
информация за третирането/

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

Общо количество:                   т м3

   - в т.ч. от наличното по т. II.2:                   т м3

1. Предаден на други площадки на предприятието:

Площадка №:  Количество:                  т м3

Площадка №:  Количество:                  т м3

/попълва се номерът на площадката, съгласно идентификационната карта (приложение №11) и съответното количество/

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече площадки се прилага списък, съдържащ съответната информация.

2. Предаден на други предприятия:

2.1. Количество:                 т м3

2.2. Име: 

2.3. БУЛСТАТ: 

2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ: Населено място: 

2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: № - -- от .. г.  /   КР №  от .. г.

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече предприятия се прилага списък, съдържащ информацията по позиции от 2.1 
до 2.5 за всяко.

3. Отпадък, изнесен извън страната:
Страна:  Количество: т м3

Страна:  Количество: т м3

ЗАБЕЛЕЖКА: При повече страни се прилага списък, съдържащ съответната информация.

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

Потвърдени количества по транспортни карти от предприятията:

- приели отпадъка за оползотворяване/обезвреждане:               т м3

- извършващи междинни операции с отпадъка:               т м3

/посочва се сумата от количествата отпадъци, за които са върнати съответните екземпляри № 6 на транспортни карти/

ПОПЪЛВА СЕ САМО УТАЙКИ ОТ ПСОВ

Предадени за:
        използване в земеделието:              т м3



        използване в горското стопанство:              т м3

        тревни площи и паркове:              т м3

        рекултивация на нарушени терени:              т м3

VI. КОЛИЧЕСТВО НАЛИЧЕН ОТПАДЪК КЪМ 31.12. НА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА

1. Наличен към 31.12. на отчетната година:             т м3

  до 1 година  до 3 години  над 3 години

/попълва се количеството съхранен отпадък към 31.12. на отчетната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

2. Вид на хранилището:  закрита площадка/склад   открита площадка/склад

  резервоар   друго
/посочете/

: 

/маркира се с "Х" само една от посочените възможности/

3. Опаковка: 4. Вид на опаковката:

      не   да   контейнери   чували   варели

  друга
/посочете/

: 

/маркира се с "Х" наличието и видът на опаковка/

Количество  на  отпадъка  по  т.  II  (т.  1  +  т.  2)  трябва  да  е  равно  на  сумата  от 
количествата по т. IV, V и VI.

Други бележки:  

Дата: ...................... г.                                                                    Дата: ........................ г.

Проверил: .......................                                                              Изготвил: ...........................

                  / име подпис /                                                                                / Илия Бонев /

Директор: .......................                                                               Директор: ..........................

                 / име подпис печат /                                                                      / Веселин Георгиев /



Идентификационен №:       БУЛСТАТ:       Година:      
 

Допълнителен списък към Приложение № 6

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

1. Предаден на други площадки на предприятието:

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

/попълва се номерът на площадката, съгласно идентификационната карта (приложение №11) и съответното количество/



Идентификационен №:       БУЛСТАТ:       Година:     
 

Допълнителен списък към Приложение № 6

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

2. Предаден на други предприятия:

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:       Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -     -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:     
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.



Приложение № 6
към чл. 9, ал. 1, т. 2

Идентификационен №:      БУЛСТАТ:       
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
ЗА 2011 ГОДИНА

Площадка №:  10000654    
/попълва се номерът на площадката съгласно идентификационната карта (приложение № 11)/

Отпадък №: 002  
/попълва се поредният номер на отпадъка по възходящ ред на шестцифрения код; последният номер трябва да съвпада с 
посочения общ брой образувани отпадъци в идентификационната карта (приложение № 11)/

Вид на отпадъка:          x опасен            производствен                  /маркира се с "Х" само едно от 
посочените/

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТПАДЪКА

1. Наименование:   оловни акумулаторни батерии        

2. Код:    16 06 01*   
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка, съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 2004 г. за класификация 
на отпадъците; кодът на отпадъка трябва да съответства на този от работния лист за класификация на отпадъците/

3. Произход:   
/описва се произходът по технологичен процес/

4. Физическо състояние:  твърдо
/избира се едно от посочените/

5. Характерни свойства:  x устойчив      миришещ     разтворим     горим     летлив

/маркира се с "Х"/                            друго
/опишете/

:      

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

6. Наименование:   оловни акумулаторни батерии    

7. Код:      16 06 01*      
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка съгласно Приложение № VIII и IX на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

8. Шифър на групата:   Y   
/попълва се цифровият знак от шифъра на групата съгласно Приложение № I на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

9. Свойства, които определят отпадъка като опасен:         H6                H14               H   
/попълва се цифровият знак на опасните свойства на отпадъка съгласно приложение № 2 на Наредба № 3 от 2004 г. за 
класификация на отпадъците; при повече от едно свойство се попълват съответните полета/

II. КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪК

1. Образуван в предприятието:                        0.100 т      м3

     - в т.ч. количество сухо вещество:       тегл. %

2. Наличен от минали години:                                   т      м3

       до 1 година                                         до 3 години                                    над 3 години

/попълва се количеството отпадък, съхранен на склад към 31.12. предходната година, което трябва да съвпада с това, 
посочено в т.VI.1 в отчета за предходната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/



III. ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ

1. Общо количество третиран отпадък:                                   т      м3

2. Описание на операцията:      

IV. ОТПАДЪК, ТРЕТИРАН НА ПЛОЩАДКАТА

Общо количество:                         0.100 т      м3

    - в т.ч. от наличното по т. II.2:                                    т      м3

     Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци

     Годишен отчет за депониране на отпадъци

/посочва се количеството на отпадъка, третиран на площадката; маркира се с "Х" годишният отчет, в който се съдържа 
информация за третирането/

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

Общо количество:                                   т      м3

   - в т.ч. от наличното по т. II.2:                                    т      м3

1. Предаден на други площадки на предприятието:

Площадка №:       Количество:                                    т      м3

Площадка №:       Количество:                                    т      м3

/попълва се номерът на площадката, съгласно идентификационната карта (приложение №11) и съответното количество/

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече площадки се прилага списък, съдържащ съответната информация.

2. Предаден на други предприятия:

2.1. Количество:                        0.100 т      м3

2.2. Име:   

2.3. БУЛСТАТ:    

2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:      

2.5. Документ по чл. 12 ЗУО:  

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече предприятия се прилага списък, съдържащ информацията по позиции от 2.1 
до 2.5 за всяко.

3. Отпадък, изнесен извън страната:
Страна:       Количество:             т      м3

Страна:       Количество:             т      м3

ЗАБЕЛЕЖКА: При повече страни се прилага списък, съдържащ съответната информация.

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

Потвърдени количества по транспортни карти от предприятията:

- приели отпадъка за оползотворяване/обезвреждане:                                т      м3

- извършващи междинни операции с отпадъка:                                т      м3

/посочва се сумата от количествата отпадъци, за които са върнати съответните екземпляри № 6 на транспортни карти/



ПОПЪЛВА СЕ САМО УТАЙКИ ОТ ПСОВ

Предадени за:
        използване в земеделието:  т      м3

        използване в горското стопанство:                                 т      м3

        тревни площи и паркове:                                 т      м3

        рекултивация на нарушени терени:                                 т      м3

VI. КОЛИЧЕСТВО НАЛИЧЕН ОТПАДЪК КЪМ 31.12. НА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА

1. Наличен към 31.12. на отчетната година:                         НЕ   т      м3

  до 1 година  до 3 години  над 3 години

/попълва се количеството съхранен отпадък към 31.12. на отчетната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

2. Вид на хранилището:  закрита площадка/склад   открита площадка/склад

  резервоар   друго
/посочете/

:      

/маркира се с "Х" само една от посочените възможности/

3. Опаковка: 4. Вид на опаковката:

      не   да   контейнери   чували   варели

  друга
/посочете/

:      

/маркира се с "Х" наличието и видът на опаковка/

Количество  на  отпадъка  по  т.  II  (т.  1  +  т.  2)  трябва  да  е  равно  на  сумата  от 
количествата по т. IV, V и VI.

Други бележки:      

Дата: ...................... г.                                                                    Дата: ........................ г.

Проверил: .......................                                                              Изготвил: ...........................

                  / име подпис /                                                                                / Илия Бонев /

Директор: .......................                                                               Директор: ..........................

                 / име подпис печат /                                                                      / Веселин Георгиев /



Идентификационен №:       БУЛСТАТ:       Година:      
 

Допълнителен списък към Приложение № 6

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

1. Предаден на други площадки на предприятието:

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

/попълва се номерът на площадката, съгласно идентификационната карта (приложение №11) и съответното количество/



Идентификационен №:       БУЛСТАТ:       Година:     
 

Допълнителен списък към Приложение № 6

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

2. Предаден на други предприятия:

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:       Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -     -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:     
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.



Приложение № 6
към чл. 9, ал. 1, т. 2

Идентификационен №: БУЛСТАТ:  
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
ЗА 2011 ГОДИНА

Площадка №: 10000654
/попълва се номерът на площадката съгласно идентификационната карта (приложение № 11)/

Отпадък №: 004
/попълва се поредният номер на отпадъка по възходящ ред на шестцифрения код; последният номер трябва да съвпада с 
посочения общ брой образувани отпадъци в идентификационната карта (приложение № 11)/

Вид на отпадъка:           опасен            производствен                  /маркира се с "Х" само едно от посочените/

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТПАДЪКА

1. Наименование: Инфилтрат от клетка №1,клетка №2 и стара клетка

2. Код: 19 07 03
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка, съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 2004 г. за класификация 
на отпадъците; кодът на отпадъка трябва да съответства на този от работния лист за класификация на отпадъците/

3. Произход: от клетките след разлагане на ТБО 
/описва се произходът по технологичен процес/

4. Физическо състояние:  течно
/избира се едно от посочените/

5. Характерни свойства:   устойчив    х  миришещ     разтворим     горим     летлив

/маркира се с "Х"/                            друго
/опишете/

: 

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

6. Наименование: Инфилтрат от клетка №1,клетка №2 и стара клетка 

7. Код: 19 07 03    
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка съгласно Приложение № VIII и IX на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

8. Шифър на групата:   Y 
/попълва се цифровият знак от шифъра на групата съгласно Приложение № I на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

9. Свойства, които определят отпадъка като опасен:         H                H               H 
/попълва се цифровият знак на опасните свойства на отпадъка съгласно приложение № 2 на Наредба № 3 от 2004 г. за 
класификация на отпадъците; при повече от едно свойство се попълват съответните полета/

II. КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪК

1. Образуван в предприятието:                                                               т                               11848  м3 

     - в т.ч. количество сухо вещество:  тегл. %

2. Наличен от минали години:                      т м3

       до 1 година                                         до 3 години                                    над 3 години

/попълва се количеството отпадък, съхранен на склад към 31.12. предходната година, което трябва да съвпада с това, 
посочено в т.VI.1 в отчета за предходната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

III. ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ



1. Общо количество третиран отпадък:                   т м3

2. Описание на операцията: 

IV. ОТПАДЪК, ТРЕТИРАН НА ПЛОЩАДКАТА

Общо количество:                   т                        11848 м3

    - в т.ч. от наличното по т. II.2:                  т м3

     Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци

     Годишен отчет за депониране на отпадъци

/посочва се количеството на отпадъка, третиран на площадката; маркира се с "Х" годишният отчет, в който се съдържа 
информация за третирането/

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

Общо количество:                   т м3

   - в т.ч. от наличното по т. II.2:                   т м3

1. Предаден на други площадки на предприятието:

Площадка №:  Количество:                   т м3

Площадка №:  Количество:                   т м3

/попълва се номерът на площадката, съгласно идентификационната карта (приложение №11) и съответното количество/

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече площадки се прилага списък, съдържащ съответната информация.

2. Предаден на други предприятия:

2.1. Количество:                 т м3

2.2. Име: 

2.3. БУЛСТАТ: 

2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ: Населено място: 

2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: № - -- от .. г.  /   КР №  от .. г.

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече предприятия се прилага списък, съдържащ информацията по позиции от 2.1 
до 2.5 за всяко.

3. Отпадък, изнесен извън страната:
Страна:  Количество:                                                т                                      м3

Страна:  Количество:                                                т                                      м3

ЗАБЕЛЕЖКА: При повече страни се прилага списък, съдържащ съответната информация.

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

Потвърдени количества по транспортни карти от предприятията:

- приели отпадъка за оползотворяване/обезвреждане:     т м3

- извършващи междинни операции с отпадъка:     т м3

/посочва се сумата от количествата отпадъци, за които са върнати съответните екземпляри № 6 на транспортни карти/

ПОПЪЛВА СЕ САМО УТАЙКИ ОТ ПСОВ

Предадени за:
        използване в земеделието:     т м3



        използване в горското стопанство:     т м3

        тревни площи и паркове:     т м3

        рекултивация на нарушени терени:     т м3

VI. КОЛИЧЕСТВО НАЛИЧЕН ОТПАДЪК КЪМ 31.12. НА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА

1. Наличен към 31.12. на отчетната година:     т м3

  до 1 година  до 3 години  над 3 години

/попълва се количеството съхранен отпадък към 31.12. на отчетната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

2. Вид на хранилището:  закрита площадка/склад   открита площадка/склад

  резервоар   друго
/посочете/

: 

/маркира се с "Х" само една от посочените възможности/

3. Опаковка: 4. Вид на опаковката:

      не   да   контейнери   чували   варели

  друга
/посочете/

: 

/маркира се с "Х" наличието и видът на опаковка/

Количество  на  отпадъка  по  т.  II  (т.  1  +  т.  2)  трябва  да  е  равно  на  сумата  от 
количествата по т. IV, V и VI.

Други бележка:

Дата: ...................... г.                                                                    Дата: ........................ г.

Проверил: .......................                                                              Изготвил: ...........................

                  / име подпис /                                                                                / Илия Бонев /

Директор: .......................                                                               Директор: ..........................

                 / име подпис печат /                                                                      / Веселин Георгиев /
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Допълнителен списък към Приложение № 6

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

1. Предаден на други площадки на предприятието:

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

/попълва се номерът на площадката, съгласно идентификационната карта (приложение №11) и съответното количество/
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Допълнителен списък към Приложение № 6

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

2. Предаден на други предприятия:

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:       Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -     -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:     
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.



Приложение № 6
към чл. 9, ал. 1, т. 2

Идентификационен №:      БУЛСТАТ:       
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
ЗА  2011 ГОДИНА

Площадка №:10000654    
/попълва се номерът на площадката съгласно идентификационната карта (приложение № 11)/

Отпадък №: 001  
/попълва се поредният номер на отпадъка по възходящ ред на шестцифрения код; последният номер трябва да съвпада с 
посочения общ брой образувани отпадъци в идентификационната карта (приложение № 11)/

Вид на отпадъка:          x опасен            производствен                  /маркира се с "Х" само едно от 
посочените/

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТПАДЪКА

1. Наименование: Нехлорирани моторни, смазочни  масла за зъбни предавки на 
минерална основа   

2. Код:  13 02 05    
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка, съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 2004 г. за класификация 
на отпадъците; кодът на отпадъка трябва да съответства на този от работния лист за класификация на отпадъците/

3. Произход:    при смяна на масло - компактор и булдозер 
/описва се произходът по технологичен процес/

4. Физическо състояние:  течно
/избира се едно от посочените/

5. Характерни свойства:   устойчив      миришещ     разтворим    x горим     летлив

/маркира се с "Х"/                            друго
/опишете/

:      

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

6. Наименование:      Нехлорирани моторни, смазочни  масла за зъбни предавки на 
минерална основа  

7. Код:      130205     
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка съгласно Приложение № VIII и IX на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

8. Шифър на групата:   Y  8 
/попълва се цифровият знак от шифъра на групата съгласно Приложение № I на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

9. Свойства, които определят отпадъка като опасен:         H3-Б                  H                 H   
/попълва се цифровият знак на опасните свойства на отпадъка съгласно приложение № 2 на Наредба № 3 от 2004 г. за 
класификация на отпадъците; при повече от едно свойство се попълват съответните полета/

II. КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪК

1. Образуван в предприятието:                            0.080 т                           0,091 м3

     - в т.ч. количество сухо вещество:       тегл. %

2. Наличен от минали години:                                   т      м3

       до 1 година                                         до 3 години                                    над 3 години



/попълва се количеството отпадък, съхранен на склад към 31.12. предходната година, което трябва да съвпада с това, 
посочено в т.VI.1 в отчета за предходната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

III. ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ

1. Общо количество третиран отпадък:                                   т      м3

2. Описание на операцията:      

IV. ОТПАДЪК, ТРЕТИРАН НА ПЛОЩАДКАТА

Общо количество:                            0.080 т      0,091м3

    - в т.ч. от наличното по т. II.2:                                   т      м3

     Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци

     Годишен отчет за депониране на отпадъци

/посочва се количеството на отпадъка, третиран на площадката; маркира се с "Х" годишният отчет, в който се съдържа 
информация за третирането/

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

Общо количество:                                   т      м3

   - в т.ч. от наличното по т. II.2:                                   т      м3

1. Предаден на други площадки на предприятието:

Площадка №:       Количество:                                   т      м3

Площадка №:       Количество:                                   т      м3

/попълва се номерът на площадката, съгласно идентификационната карта (приложение №11) и съответното количество/

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече площадки се прилага списък, съдържащ съответната информация.

2. Предаден на други предприятия:

2.1. Количество:                             т      м3

2.2. Име:    

2.3. БУЛСТАТ:      

2.4. Местонахождение:        

2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: 

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече предприятия се прилага списък, съдържащ информацията по позиции от 2.1 
до 2.5 за всяко.

3. Отпадък, изнесен извън страната:
Страна:       Количество                                    т                                                     м3

Страна:      Количество                                    т                                                     м3

ЗАБЕЛЕЖКА: При повече страни се прилага списък, съдържащ съответната информация.

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

Потвърдени количества по транспортни карти от предприятията:

- приели отпадъка за оползотворяване/обезвреждане:                               т      м3



- извършващи междинни операции с отпадъка:                               т      м3

/посочва се сумата от количествата отпадъци, за които са върнати съответните екземпляри № 6 на транспортни карти/

ПОПЪЛВА СЕ САМО УТАЙКИ ОТ ПСОВ

Предадени за:
        използване в земеделието:                              т      м3

        използване в горското стопанство:                                                          т                                      м3

        тревни площи и паркове:                              т      м3

        рекултивация на нарушени терени:                              т      м3

VI. КОЛИЧЕСТВО НАЛИЧЕН ОТПАДЪК КЪМ 31.12. НА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА

1. Наличен към 31.12. на отчетната година:                        0,080 т      0,091 м3

  до 1 година  до 3 години  над 3 години

/попълва се количеството съхранен отпадък към 31.12. на отчетната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

2. Вид на хранилището:  закрита площадка/склад   открита площадка/склад

  резервоар   друго
/посочете/

:      

/маркира се с "Х" само една от посочените възможности/

3. Опаковка: 4. Вид на опаковката:

      не   да   контейнери   чували              x варели

  друга
/посочете/

:      

/маркира се с "Х" наличието и видът на опаковка/

Количество  на  отпадъка  по  т.  II  (т.  1  +  т.  2)  трябва  да  е  равно  на  сумата  от 
количествата по т. IV, V и VI.

Други бележки:      

Дата: ...................... г.                                                                    Дата: ........................ г.

Проверил: .......................                                                              Изготвил: ...........................

                  / име подпис /                                                                                / Илия Бонев /

Директор: .......................                                                               Директор: ..........................

                 / име подпис печат /                                                                      / Веселин Георгиев /



Идентификационен №:       БУЛСТАТ:       Година:      
 

Допълнителен списък към Приложение № 6

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

1. Предаден на други площадки на предприятието:

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

/попълва се номерът на площадката, съгласно идентификационната карта (приложение №11) и съответното количество/



Идентификационен №:       БУЛСТАТ:       Година:     
 

Допълнителен списък към Приложение № 6

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

2. Предаден на други предприятия:

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:       Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -     -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:     
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.



Приложение № 6
към чл. 9, ал. 1, т. 2

Идентификационен №:      БУЛСТАТ:       
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
ЗА  2011 ГОДИНА

Площадка №:10000654  
/попълва се номерът на площадката съгласно идентификационната карта (приложение № 11)/

Отпадък №:003 
/попълва се поредният номер на отпадъка по възходящ ред на шестцифрения код; последният номер трябва да съвпада с 
посочения общ брой образувани отпадъци в идентификационната карта (приложение № 11)/

Вид на отпадъка:           опасен           x производствен                  /маркира се с "Х" само едно от 
посочените/

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТПАДЪКА

1. Наименование:  Утайки от други видове пречистване на пром. отпадни води/утайка от ПСОВ/    

2. Код: 19 08 14   
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка, съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 2004 г. за класификация 
на отпадъците; кодът на отпадъка трябва да съответства на този от работния лист за класификация на отпадъците/

3. Произход: след отделяне в филтър преса     
/описва се произходът по технологичен процес/

4. Физическо състояние: утайка
/избира се едно от посочените/

5. Характерни свойства:   устойчив     х миришещ     разтворим     горим     летлив

/маркира се с "Х"/                            друго
/опишете/

:      

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

6. Наименование: Утайки от други видове пречистване на пром. отпадни води/утайка от ПСОВ/ 

7. Код: 19 08 14       
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка съгласно Приложение № VIII и IX на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

8. Шифър на групата:   Y   
/попълва се цифровият знак от шифъра на групата съгласно Приложение № I на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

9. Свойства, които определят отпадъка като опасен:         H                  H                 H   
/попълва се цифровият знак на опасните свойства на отпадъка съгласно приложение № 2 на Наредба № 3 от 2004 г. за 
класификация на отпадъците; при повече от едно свойство се попълват съответните полета/

II. КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪК

1. Образуван в предприятието:                            35 т                           39,9 м3

     - в т.ч. количество сухо вещество:       тегл. %

2. Наличен от минали години:                                т      м3

       до 1 година                                         до 3 години                                    над 3 години

/попълва се количеството отпадък, съхранен на склад към 31.12. предходната година, което трябва да съвпада с това, 
посочено в т.VI.1 в отчета за предходната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/



III. ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ

1. Общо количество третиран отпадък:                          35 т                          39,9 м3

2. Описание на операцията:      

IV. ОТПАДЪК, ТРЕТИРАН НА ПЛОЩАДКАТА

Общо количество:                               т      м3

    - в т.ч. от наличното по т. II.2:                               т      м3

     Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци

     Годишен отчет за депониране на отпадъци

/посочва се количеството на отпадъка, третиран на площадката; маркира се с "Х" годишният отчет, в който се съдържа 
информация за третирането/

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

Общо количество:                              т      м3

   - в т.ч. от наличното по т. II.2:                              т      м3

1. Предаден на други площадки на предприятието:

Площадка №:       Количество:                                                    т      м3

Площадка №:       Количество:                              т      м3

/попълва се номерът на площадката, съгласно идентификационната карта (приложение №11) и съответното количество/

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече площадки се прилага списък, съдържащ съответната информация.

2. Предаден на други предприятия:

2.1. Количество:                             т      м3

2.2. Име:      

2.3. БУЛСТАТ:      

2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:      

2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -     -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече предприятия се прилага списък, съдържащ информацията по позиции от 2.1 
до 2.5 за всяко.

3. Отпадък, изнесен извън страната:
Страна:       Количество: т      м3

Страна:       Количество: т      м3

ЗАБЕЛЕЖКА: При повече страни се прилага списък, съдържащ съответната информация.

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

Потвърдени количества по транспортни карти от предприятията:

- приели отпадъка за оползотворяване/обезвреждане:                          т      м3

- извършващи междинни операции с отпадъка:                          т      м3

/посочва се сумата от количествата отпадъци, за които са върнати съответните екземпляри № 6 на транспортни карти/



ПОПЪЛВА СЕ САМО УТАЙКИ ОТ ПСОВ

Предадени за:
        използване в земеделието:                         т      м3

        използване в горското стопанство:                         т      м3

        тревни площи и паркове:                         т      м3

        рекултивация на нарушени терени:                         т      м3

VI. КОЛИЧЕСТВО НАЛИЧЕН ОТПАДЪК КЪМ 31.12. НА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА

1. Наличен към 31.12. на отчетната година:                         т      м3

  до 1 година  до 3 години  над 3 години

/попълва се количеството съхранен отпадък към 31.12. на отчетната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

2. Вид на хранилището:  закрита площадка/склад   открита площадка/склад

  резервоар   друго
/посочете/

:      

/маркира се с "Х" само една от посочените възможности/

3. Опаковка: 4. Вид на опаковката:

      не   да   контейнери   чували   варели

  друга
/посочете/

:      

/маркира се с "Х" наличието и видът на опаковка/

Количество  на  отпадъка  по  т.  II  (т.  1  +  т.  2)  трябва  да  е  равно  на  сумата  от 
количествата по т. IV, V и VI.

Други бележки:      

Дата: ...................... г.                                                                    Дата: ........................ г.

Проверил: .......................                                                              Изготвил: ...........................

                  / име подпис /                                                                                / Илия Бонев /

Директор: .......................                                                               Директор: ..........................

                 / име подпис печат /                                                                      / Веселин Георгиев /



Идентификационен №:       БУЛСТАТ:       Година:      
 

Допълнителен списък към Приложение № 6

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

1. Предаден на други площадки на предприятието:

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

/попълва се номерът на площадката, съгласно идентификационната карта (приложение №11) и съответното количество/



Идентификационен №:       БУЛСТАТ:       Година:     
 

Допълнителен списък към Приложение № 6

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

2. Предаден на други предприятия:

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:       Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -     -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:     
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.



Приложение № 6
към чл. 9, ал. 1, т. 2

Идентификационен №:      БУЛСТАТ:       
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ОБРАЗУВАНИ ПРОИЗВОДСТВЕНИ ИЛИ ОПАСНИ ОТПАДЪЦИ 
ЗА  2011  ГОДИНА

Площадка №:  10000654    
/попълва се номерът на площадката съгласно идентификационната карта (приложение № 11)/

Отпадък №: 006 
/попълва се поредният номер на отпадъка по възходящ ред на шестцифрения код; последният номер трябва да съвпада с 
посочения общ брой образувани отпадъци в идентификационната карта (приложение № 11)/

Вид на отпадъка:          x опасен            производствен                  /маркира се с "Х" само едно от 
посочените/

I. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОТПАДЪКА

1. Наименование:       Абсорбенти, филтърни материали /включително маслени 
филтри, неупоменати другаде/. 

2. Код:      15 02 02
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка, съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 2004 г. за класификация 
на отпадъците; кодът на отпадъка трябва да съответства на този от работния лист за класификация на отпадъците/

3. Произход:    Облужваща техника
/описва се произходът по технологичен процес/

4. Физическо състояние:   твърдо
/избира се едно от посочените/

5. Характерни свойства:   устойчив      миришещ     разтворим    x горим     летлив

/маркира се с "Х"/                            друго
/опишете/

:      

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

6. Наименование:      Абсорбенти, филтърни материали /включително маслени 
филтри, неупоменати другаде/.

7. Код:          15 02 02
/попълват се наименованието и кодът на отпадъка съгласно Приложение № VIII и IX на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

8. Шифър на групата:   Y  8
/попълва се цифровият знак от шифъра на групата съгласно Приложение № I на Базелската конвенция за контрол на 
трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане/

9. Свойства, които определят отпадъка като опасен:         H7                  H                 H   
/попълва се цифровият знак на опасните свойства на отпадъка съгласно приложение № 2 на Наредба № 3 от 2004 г. за 
класификация на отпадъците; при повече от едно свойство се попълват съответните полета/

II. КОЛИЧЕСТВА ОТПАДЪК

1. Образуван в предприятието:                              0.010 т      м3

     - в т.ч. количество сухо вещество:       тегл. %

2. Наличен от минали години:                                   т      м3



       до 1 година                                         до 3 години                                    над 3 години

/попълва се количеството отпадък, съхранен на склад към 31.12. предходната година, което трябва да съвпада с това, 
посочено в т.VI.1 в отчета за предходната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

III. ПРЕДВАРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ

1. Общо количество третиран отпадък:                                   т      м3

2. Описание на операцията:      

IV. ОТПАДЪК, ТРЕТИРАН НА ПЛОЩАДКАТА

Общо количество:                           0.010 т      м3

    - в т.ч. от наличното по т. II.2:                                   т      м3

     Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на отпадъци

     Годишен отчет за депониране на отпадъци

/посочва се количеството на отпадъка, третиран на площадката; маркира се с "Х" годишният отчет, в който се съдържа 
информация за третирането/

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

Общо количество:                                   т      м3

   - в т.ч. от наличното по т. II.2:                                   т      м3

1. Предаден на други площадки на предприятието:

Площадка №:       Количество:                                   т      м3

Площадка №:       Количество:                                   т      м3

/попълва се номерът на площадката, съгласно идентификационната карта (приложение №11) и съответното количество/

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече площадки се прилага списък, съдържащ съответната информация.

2. Предаден на други предприятия:

2.1. Количество:                            т      м3

2.2. Име:    

2.3. БУЛСТАТ:     

2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:        

2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: 

ЗАБЕЛЕЖКА: При предаване на повече предприятия се прилага списък, съдържащ информацията по позиции от 2.1 
до 2.5 за всяко.

3. Отпадък, изнесен извън страната:
Страна:       Количество:                          т      м3

Страна:       Количество:                          т      м3

ЗАБЕЛЕЖКА: При повече страни се прилага списък, съдържащ съответната информация.

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА ОПАСЕН ОТПАДЪК

Потвърдени количества по транспортни карти от предприятията:

- приели отпадъка за оползотворяване/обезвреждане:                                  т      м3



- извършващи междинни операции с отпадъка:                                   т      м3

/посочва се сумата от количествата отпадъци, за които са върнати съответните екземпляри № 6 на транспортни карти/

ПОПЪЛВА СЕ САМО УТАЙКИ ОТ ПСОВ

Предадени за:
        използване в земеделието:                                   т      м3

        използване в горското стопанство:                                                          т     м3

        тревни площи и паркове:                                   т      м3

        рекултивация на нарушени терени:                                   т      м3

VI. КОЛИЧЕСТВО НАЛИЧЕН ОТПАДЪК КЪМ 31.12. НА ОТЧЕТНАТА ГОДИНА

1. Наличен към 31.12. на отчетната година:                             0,010 т      м3

  до 1 година  до 3 години  над 3 години

/попълва се количеството съхранен отпадък към 31.12. на отчетната година; маркира се с "Х" срокът на съхранение/

2. Вид на хранилището:  закрита площадка/склад   открита площадка/склад

  резервоар   друго
/посочете/

:      

/маркира се с "Х" само една от посочените възможности/

3. Опаковка: 4. Вид на опаковката:

      не   да х  контейнери   чували   варели

  друга
/посочете/

:      

/маркира се с "Х" наличието и видът на опаковка/

Количество  на  отпадъка  по  т.  II  (т.  1  +  т.  2)  трябва  да  е  равно  на  сумата  от 
количествата по т. IV, V и VI.

Други бележки:      

Дата: ...................... г.                                                                    Дата: ........................ г.

Проверил: .......................                                                              Изготвил: ...........................

                  / име подпис /                                                                                / Илия Бонев /

Директор: .......................                                                               Директор: ..........................

                 / име подпис печат /                                                                      / Веселин Георгиев /





Идентификационен №:       БУЛСТАТ:       Година:      
 

Допълнителен списък към Приложение № 6

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

1. Предаден на други площадки на предприятието:

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

Площадка №:        Количество:       т       м3

/попълва се номерът на площадката, съгласно идентификационната карта (приложение №11) и съответното количество/



Идентификационен №:       БУЛСТАТ:       Година:     
 

Допълнителен списък към Приложение № 6

V. ОТПАДЪК, ПРЕДАДЕН ЗА ТРЕТИРАНЕ

2. Предаден на други предприятия:

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:       Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -     -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:     
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.

2.1. Количество:      т      м3

2.2. Име:      
2.3. БУЛСТАТ:     
2.4. Местонахождение:     ЕКАТТЕ:      Населено място:     
2.5. Документ по чл. 12 ЗУО: №   - -    -   от   .  .     г.  /   КР №      от   .  .     г.



Идентификационен №:       БУЛСТАТ:       Община:       Година:     
 

Допълнителен списък към Приложение № 7

8. Ползвател

    Име:       БУЛСТАТ:      

    Адрес:       Тел./факс:      

    Име:       БУЛСТАТ:      

    Адрес:       Тел./факс:      

    Име:       БУЛСТАТ:      

    Адрес:       Тел./факс:      

    Име:       БУЛСТАТ:      

    Адрес:       Тел./факс:      

    Име:       БУЛСТАТ:      

    Адрес:       Тел./факс:      

    Име:       БУЛСТАТ:      

    Адрес:       Тел./факс:      

    Име:       БУЛСТАТ:      

    Адрес:       Тел./факс:      

    Име:       БУЛСТАТ:      

    Адрес:       Тел./факс:      

    Име:       БУЛСТАТ:      

    Адрес:       Тел./факс:      

    Име:       БУЛСТАТ:      

    Адрес:       Тел./факс:      

    Име:       БУЛСТАТ:      

    Адрес:       Тел./факс:      



Приложение №7
към чл.9, ал.1, т.3

Идентификационен №:       БУЛСТАТ:       Община:      
 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ДЕПОНИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

ЗА  2011   ГОДИНА

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА

1. Регистрационен №:                                                  
/получава се от РИОСВ/

2. Площадка №:      
/попълва се номерът на площадката съгласно идентификационната карта (приложение № 11)/

3. Клас депо:        за инертни отпадъци                за неопасни отпадъци                 за опасни отпадъци

4. Депо с участъци/клетки за:     инертни отпадъци             неопасни отпадъци       опасни отпадъци

/маркира се с “Х” в случаите,  когато обектът не може да се отнесе еднозначно към посочените в т. 3 класове/

/маркира се с “Х”/

6. Статус:
Действащо

 експлоатира се с разрешение съгласно чл. 12 ЗУО: 180-H1 / 2009 г.

 експлоатира се без разрешение, с документ:      

 експлоатира се без административна процедура, на основание:      

Недействащо

 прекратено депониране с документ:      

 закрито с документ:      

 документ за рекултивация:      

/маркира се с “Х” и се посочва номерът на документа и от кого е издаден/

7. Собственик

    Име: Община Силитра БУЛСТАТ: 000565537

    Адрес: Ул. Семион Велики №33 Тел./факс:      
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5. Тип
Депо от намивен тип   хвостохранилище

  сгуроотвал
  шламоотвал
  лагуна

Депо от насипен тип   общинско депо
  на предприятия
  табан/отвал/насипище

Подземно хранилище   подземни хранилища

Друго   друго /описва се/:      
/например: яма, ров, утайник, резервоар, открита площадка със и без навес, депо 
за утайки от третиране на битови и промишлени отпадъчни води и др./



8. Ползвател

    Име: Община Силитра БУЛСТАТ: 0005655371541

    Адрес: Ул. Семион Велики №33 Тел./факс: 086 88 23 23
/при повече ползватели се прилага списък, съдържащ данните за всеки/

9. Местоположение на обекта

    Населено място Силистра

    ЕКАТТЕ: 66425        Местност: Осми километър

10. Заета площ
    Обща (дка): 146,000 Рекултивирана (дка): 0,000

ПОПЪЛВА СЕ ЗА ДЕПА С УЧАСТЪЦИ/КЛЕТКИ, АКО Е ПОПЪЛНЕНА Т. 4
11. Участъци/клетки

№ Описание
Площ, дка Остатъчен капацитет,

м3заета рекултивирана
1 2 3 4 5
1 НОО  187 572 6,000       0,000
2 НОО   180 790 10,000       138332,000

3 НОО   208 836                  

4 НОО   434 218                  

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Забележка:
Колона  2  -  описват  се  участъците/клетките  според  вида  на  депонираните  отпадъци  (битови,  строителни, 

производствени, опасни).

12. Остатъчен капацитет на обекта 679232,000 т 774324,000 м3

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДЕПОНИРАНИТЕ ОТПАДЪЦИ ПРЕЗ ГОДИНАТА

13. Произход

      Общо за годината:       т       м3

Предприятие БУЛСТАТ Вид
Код на 

отпадъка
Описание

Количества
т м3

1 2 3 4 5 6 7
Кл.1       БО 200301       18565,000 21164,100

Кл.1         СО 170107       1265,000 1442,100

Кл.1       ПО 100903       1710,000 1949,400

Кл.2       БО 200301       15136,000 17255,040

Кл.2       ОО 170601       367,000 418,380

Забележки:
Колона 3 – попълва се "ОО" за опасен, "ПО" за производствен, "БО" за битов и "СО" за строителен отпадък. 
Колона 4 – попълва се съгласно приложение № 1 на Наредба № 3 от 2004г. за класификация на отпадъците в 

съответствие с придружаващата документация.
Колона 5 – описва се произходът на отпадъка по технологичен процес.
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14. Предварително третиране

№ по 
ред

Описание
Код на 

отпадъка
Количества

т м3

1 2 3 4 5

                          

                          

                          

                          

                          

                          

Забележки:
Колона 2 –  описва се дейността по предварително третиране.
Колона 3  –  попълва се  съгласно  приложение № 1  на  Наредба № 3  от  2004г.  за  класификация  на  отпадъците  в 

съответствие с придружаващата документация.

15. Характеристика на депонираните отпадъци

Код на 
отпадъка

Количество, т
Физическо 
състояние

Общи 
свойства

Свойства, 
определящи 

отпадъка 
като опасен

Биоразгра-
димост 
(Да/Не)

Вид 
опаковка

Клетка/
участък

№

1 2 3 4 5 6 7 8

200301 33701,000 01 04
(описание)

H   

H   

Не 01
(описание)

1

170107 1265,000 01 05
СТ.О.

H   

H   

Да 01
(описание)

1

100903 1710,000 01 05
(шлак и 
др.)

H   

H   

Не 01
(описание)

1

170601 367,000 01 05
(канцирог.)

H   

H   

Не 01
(описание)

2

            .... ....
(описание)

H   

H   

.... ....
(описание)

  

            .... ....
(описание)

H   

H   

.... ....
(описание)

  

            .... ....
(описание)

H   

H   

.... ....
(описание)

  

Забележки:
Колона 1 –  попълва се  съгласно приложение  № 1  на  Наредба № 3  от  2004г.  за  класификация  на  отпадъците  в 

съответствие с придружаващата документация.
Колона 3 – попълва се съгласно приложената номенклатура: 01 - твърдо;   02 - течно;   04 - прахообразно;   05 - 

суспензия;   06 - утайка;   07 - емулсия.
Колона 4 – попълва се съгласно приложената номенклатура: 01 - устойчив; 02 - разтворим; 03 - горим; 04 - миришещ; 

05 - друг /опишете/.
Колона 5 – описват  се свойствата на отпадъка, които го определят като опасен, съгласно приложение № 2 на Наредба 

№ 3 от 2004 г. за класификация на отпадъците в съответствие с придружаващата го документация.
Колона 7 – попълва се съгласно приложената номенклатура: 01 - няма; 02 - контейнери; 03 - варели; 04 - чували; 05 - 

друга /опишете/.
Колона 8 – посочва се № на участък /клетка в съответствие с номерацията от таблицата към т.11.

16. Съдържание на органично вещество в % от сухата маса на депонираните отпадъци: 10,00 %

17. Биоразградими отпадъци: 22,00 %
/посочва се тегловният % на биоразградимите спрямо депонираните отпадъци/

ПОПЪЛВА СЕ САМО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ
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18. Морфологичен състав на приетите за депониране битови отпадъци в тегловни %

      Хартия/Картон: 20,00% Хранителни и растителни: 20,00%

      Текстил: 2,00% Строителни отпадъци: 8,00%

      Пластмаси: 40,00% Кожи, гуми:      %

      Стъкло: 1,00% Други: 9,00%

      Метали:      % /опишете отпадъците/ изкопни земни маси 

ЕКСПЛОАТАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

19. Входящ контрол /описва се/: визуален оглед и технологична карта на отпадака

20. Технически характеристики:
       автоматична везна  охрана  ограда

       означения и табели  други /опишете/:      

/маркира се с “Х”/

21. Запръстяване:     Площ 16,500 (дка)                    Периодичност Ежедневно и периодично

22. Натрупани отпадъци от началото на експлоатация

Количество, т Участък/клетка №
Средна мощност на 
отпадъчното тяло, м

1 2 3
272738,000 1 23,000
59466,000 2 9,000

              

              

              

              

              

              

              

              

Забележки:
Колона 2 – попълва се в съответствие с т. 11.
Колона 3 – попълва се средната височина на натрупаните отпадъци.

23. Мониторинг на: 
       подземни води                                       повърхностни води                               инфилтрат

       газове                                                       състояние на отпадъчното тяло

/маркира се с “Х”/

24. Аварии: няма
/описват се авариите, кога са станали, последствията и предприетите мерки/

25. Документация (проекти, планове, ОВОС и др.):

АРХИВ
/описва се документацията, изготвена през отчетната година, и местонахождението й/

26. Други бележки:      
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РИОСВ ............................

Дата: ..................

Проверил:..................................................
          /име, подпис/

Директор: ..................................................
          /име, подпис, печат/

Дата: ..................

Изготвил:...........................................................
          /име, подпис/

Ръководител:...................................................
           /име, подпис, печат/



Приложение № 11
към чл. 10, ал. 3

ИДЕНТИФИКАЦИОННА КАРТА
ЗА       ГОДИНА

Идентификационен номер:       /получава се от РИОСВ/

ДАННИ ЗА ПРЕДПРИЯТИЕТО

Име:      

БУЛСТАТ:      

Старо име:      

Стар БУЛСТАТ:      

Предмет на дейност:      
/описва се основната дейност на предприятието/

Адрес по съдебна регистрация:

ЕКАТТЕ:       Населено място:       Община:      

Собственост:
     държавна      общинска     частна     кооперативна     чужди физически и юридически лица 

     смесена
/опишете/

:      

/маркира се с "Х"/

Адрес за контакти:

Пощенски код:       Населено място:       Община:      

Улица, №:      

Име:       Фамилия:       Длъжност:      

Тел./факс:       e-mail:      

Документи по чл. 12 ЗУО:

1. №      - -     -      от   .  .      г.  /   КР №       от   .  .      г. /Изд. от      

2. №      - -     -      от   .  .      г.  /   КР №       от   .  .      г. /Изд. от      

/попълват се № на документа, датата на издаване и от кого е издаден/

Образувани отпадъци:        /бр./ Отпадъци, получени от други предприятия:         /бр./

ДЕЙНОСТИ С ОТПАДЪЦИ

Дейност Отпадъци, брой

опасни производствени битови строителни

Събиране                        

Транспортиране                        

Временно съхраняване                        

Оползотворяване                        

Обезвреждане                        

Забележка:
Предприятията,  извършващи дейности по сметосъбиране, маркират с "Х" само вида на отпадъците.
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ПЛОЩАДКИ, НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ И/ИЛИ ТРЕТИРАТ ОТПАДЪЦИ

П
л
о
щ
а
д
к
а
 
№
 
 
 
 
 
 

1. Местонахождение

Община:       Населено място:       ЕКАТТЕ:      

Адрес:      

2. Лице за контакти

Име и фамилия:       Длъжност:      

Телефон:       Факс:       Е-mail:      

3. Основна дейност:      

4. Образувани отпадъци:        /бр./
Отпадъци, получени от други предприятия:        
/бр./

5. Дейности Отпадъци, брой

опасни производствени битови строителни

Събиране                        

Транспортиране                        

Временно съхраняване                        

Оползотворяване                        

Обезвреждане                        

П
л
о
щ
а
д
к
а
 
№
 
 
 
 
 
 

1. Местонахождение

Община:       Населено място:       ЕКАТТЕ:      



Адрес:      

2. Лице за контакти

Име и фамилия:       Длъжност:      

Телефон:       Факс:       Е-mail:      

3. Основна дейност:      

4. Образувани отпадъци:        /бр./
Отпадъци, получени от други предприятия:        
/бр./

5. Дейности Отпадъци, брой

опасни производствени битови строителни

Събиране                        

Транспортиране                        

Временно съхраняване                        

Оползотворяване                        

Обезвреждане                        

Забележка: При повече площадки страница 2 се копира.
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СЪОРЪЖЕНИЯ/ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Вид Местонахождение
Регистрационен

№
Оператор

1 2 3 4

                       

                       

                       

                       

                       

Забележки:
Колона 1 - описва се видът на съоръжението/инсталацията.
Колона 2 - попълва се номерът на площадката, на която се намира съоръжението/инсталацията.
Колона 3 - попълва се регистрационният номер на съоръженията/инсталациите за третиране само на отпадъци.
Колона 4 - попълва се името и БУЛСТАТ на оператора, в случай че се различава от собственика.

Други бележки:      

Дата: ……...................... г. Изготвил: ...................................................

           /име, подпис/

Ръководител: .............................................

  /име, подпис, печат/



Идентификационен №:       БУЛСТАТ:       Година:     
 

Допълнителен списък към Приложение № 11

ПЛОЩАДКИ, НА КОИТО СЕ ОБРАЗУВАТ И/ИЛИ ТРЕТИРАТ ОТПАДЪЦИ

П
л
о
щ
а
д
к
а
 
№
 
 
 
 
 
 

1. Местонахождение

Община:     Населено място:     ЕКАТТЕ:    

Адрес:    

2. Лице за контакти

Име и фамилия:     Длъжност:    

Телефон:     Факс:     Е-mail:    

3. Основна дейност:    

4. Образувани отпадъци:      /бр./ Отпадъци, получени от други предприятия:       /бр./

5. Дейности Отпадъци, брой

опасни производствени битови строителни

Събиране                

Транспортиране                

Временно съхраняване                

Оползотворяване                

Обезвреждане                

П
л
о
щ
а
д
к
а
 
№
 
 
 
 

1. Местонахождение

Община:     Населено място:     ЕКАТТЕ:    

Адрес:    

2. Лице за контакти

Име и фамилия:     Длъжност:    
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Телефон:     Факс:     Е-mail:    

3. Основна дейност:    

4. Образувани отпадъци:      /бр./ Отпадъци, получени от други предприятия:       /бр./

5. Дейности Отпадъци, брой

опасни производствени битови строителни

Събиране                

Транспортиране                

Временно съхраняване                

Оползотворяване                

Обезвреждане                

Забележка: При повече площадки страница 2 се копира.
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Идентификационен №:       БУЛСТАТ:       Година:       
 

Допълнителен списък към Приложение № 11

СЪОРЪЖЕНИЯ/ИНСТАЛАЦИИ ЗА ТРЕТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Вид Местонахождение
Регистрационен

№
Оператор

1 2 3 4
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
Забележки:

Колона 1 - описва се видът на съоръжението/инсталацията.
Колона 2 - попълва се номерът на площадката, на която се намира съоръжението/инсталацията.
Колона 3 - попълва се регистрационният номер на съоръженията/инсталациите за третиране само на отпадъци.
Колона 4 - попълва се името и БУЛСТАТ на оператора, в случай че се различава от собственика.
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