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1. Увод 

- Обща информация относно инсталацията 
Наименование на инсталацията, за която 
е издадено комплексно разрешително 
(КР) 

Регионално депо за неопасни отпадъци за 
общините Варна и Аксаково 

Адрес по местонахождение на 
инсталацията 

Област Варна, община Аксаково, ПИ № 212, 
масив 25 по КВС на с. Въглен 

Регистрационен номер на КР № 345-Н0/2008 

Дата на подписване на КР 08.10.2008г. 

Дата на влизане в сила на КР 15.11.2008г. 

Собственик на инсталацията/притежател 
на КР 

Община Аксаково, гр. Аксаково, ул. “Георги 
Петлешев”,  № 58 Б 

Оператор на инсталацията “Спартак Таксим” ООД, гр. Варна 

Адрес, тел.номер, факс, е-mail  
на собственика

на оператора

 гр. Аксаково, ул. “Георги Петлешев”, № 58 Б 

тел.: 052 672-040 

e-mail: aksakovo@mail.orbitel.bg

 гр. Варна, ул. “Проф. Державин” № 17 

тел.: 052 613-891 

e-mail: s_taksim@dir.bg
Лице за контакти Райна Жекова 

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

гр. Варна, ул. “Проф. Державин” № 17 

тел.: 052 613-891 

e-mail: s_taksim@dir.bg
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1.1 Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията/инсталациите 

  Съоръжението е предназначено за обезвреждане на отпадъци, чрез наземно депониране в 
специално проектирано депо (D1). Дейностите се водят по предварително изготвен оперативен 
план, включващ основните правила за депониране, експлоатация и оформяне на отпадъчното 
тяло, както и описание на  функционалните зони по работни участъци. Предвидената схема на 
натрупване е площна, характерна за депа насипен тип или т.нар. куполни депа. 

Обезвреждането на отпадъците се извършва на работни хоризонти с мощност по 1,8 м, 
състоящи се от 6 пласта по 0,3 м в ежедневни работни клетки. Клетките са с размери 20 x 30 м. 
а през зимния период 25 x 35 м. Отпадъците се разстилат на пластове с дебелина 0,3 м и се 
уплътняват с булдозер до достигане на проектна плътност от 2,5. Външните постоянни откоси 
се оформят с наклон 1:3. След завършването на даден хоризонт до проектната кота, се 
извършва полагане на междинен изолационен слой земни маси с мощност 15 см .  

1.2 Капацитет на инсталацията/инсталациите  

№ Инсталация Позиция на дейността по 
Приложение № 4 от ЗООС 

Капацитет 
(t/24h)

Капацитет 
(t)

1. Регионално депо за неопасни отпадъци за 
общините Варна и Аксаково, включващо: 
 клетка II 

5.4 460 370 000

1.3 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението 
на околната среда 
Към настоящият момент дружеството не е сертифицирано по ISO 14001: 2004. Въпреки 

това се прилага Система за управление по околна среда (СУОС). 
   Организационната структура на “Спартак Таксим” ООД, отнасяща се до управлението 
на околната среда е следната: 

Управител
Той отговаря за ръководството и управлението на дейността на дружеството в рамките 

на действащото законодателство, договора за управление и в съответствие с функционалните 
връзки на “Спартак Таксим” ООД с други дружества. 

Той представлява дружеството и извършва дейностите, които са посочени от закона. 
Това включва: 

 Представляване на Дружеството; 
 Всекидневно ръководство и управление на Дружеството, включително; 
 При отсъствие, тези правомощия могат да бъдат делегирани със специална заповед. 

      Управителят носи отговорност за провеждането на политиката и изпълнението на 
ангажиментите на дружеството, за ефективното функциониране, поддържане и развитие на 
Система за управление по околна среда (СУОС). 

Едновременно с това управителя отговаря за осигуряване необходимите материални, 
финансови и човешки ресурси за постигане целите по качеството, здраве, безопасност и околна 
среда.
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Отговорник депо

 Осигурява информация и следи изпълнението на законовите и други изисквания и 
взаимодействието с контролните органи; 

 Контролира спазването на изискванията за управление на околна среда; 
 Извършва оценка на съответствието със законовите изисквания; 
 Участва в анализа и оценката на аспекти на околна среда; 
 Участва в определянето на дейностите които са свързани с идентифицираните 

значими аспекти и поддържане на специфични процедури за това; 
 Участва при изготвянето на плановете за аварийни ситуации и способност за 

реагиране; 
 Контролира специфични дейности по технико-експлоатационната част на депото; 
 Предоставя на управителя по компетентност резултати и анализи за състоянието на 

депото по отношение на опазване на околната среда. 

   Всички отговорни лица и персонала познават основните принципи и задължения, 
поети от дружеството, упражняват контрол над процесите и дейностите, свързани със значими 
аспекти, за които носят пряка отговорност, регистрират съответните данни за ОС, осъществяват 
оперативния контрол. 

1.4    РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 
      Инсталацията е разположена на територията на РИОСВ-Варна. 

1.5    Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 
      Инсталацията е разположена на територията на Басейнова дирекция “Черноморски 
Район” (БДЧР). 

2.     Система за управление на околната среда 

2.1      Структура и отговорност 

Изготвени са списъци с персонала, който ще извършва конкретните дейности по 
изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в 
разрешителното.  

2.2  Обучение 

 Дейностите по обучение на персонала/лицата се организират от управителя. Изготвя се 
ежегодно Програма за обучение, съобразена с конкретните нужди за обучение на персонала. 

2.3 Обмен на информация 

Поддържа се актуална информация на площадката относно отговорните лицата за 
изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с имената, длъжностите, 
местоположение на работните места и телефоните за контакт. 
  Поддържа се, също така, актуален списък на органите/лицата, които трябва да бъдат 
уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за контакт 
(включително за спешни случаи). 
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2.4 Документиране 

Съставен е списък на нормативните актове, отнасящи се към работата на инсталацията, 
който периодично се актуализира.
      Съхранява се и е предоставен на заинтересованите лица в дружеството списък на всички 
необходими инструкции, изисквани от разрешителното. 

2.5 Управление на документи 

Управлението на документите се ръководи от управителя. В случай на промени в 
нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията се извършва актуализация на 
документите, изисквани с комплексното разрешително, като невалидната документация се 
изземва. 

2.6 Оперативно управление 

  Всички инструкции са изготвени в съответствие с условията в КР № 345-Н0/2008. 

2.7 Оценка на съответствие, проверка, коригиращи действия 

Създадени са и се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и 
емисионни показатели, съгласно условията в комплексното разрешително.
  В дружеството се прилагат писмени инструкции за периодична оценка на 
съответствието на стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 
условията на разрешителното. 
  Прилагат се инструкции за установяване на причините за допуснатите несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия. 

2.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

Прилагат се писмени инструкции за: 
 преразглеждане и при необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на 

технологичното/пречиствателното оборудване след всяка авария;
 аварийно планиране и действия при аварии.

2.9 Записи 

  Управлението на записите се извършва от отговорника на депото, който е пряко 
ангажиран с тази дейност. Данните от наблюдението на показателите и резултатите от оценката 
на съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително се 
документират и съхраняват. 
  Създадена е и се прилага инструкция за документиране и съхраняване на данните от 
преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на 
технологичното/пречиствателното оборудване. 

2.10 Докладване 

Периодично се докладват резултатите от собствения мониторинг. Дружеството 
представя в срок до 31 март на съответната година Годишен доклад за изпълнение на 
дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително (ГДОС), който е изготвен по 
одобрен образец. 
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2.11 Актуализация на СУОС 

  Системата за управление на околната среда (СУОС) се актуализира при актуализация 
или изменение на комплексното разрешително или в случай на издаване на ново такова. 

Използване на ресурси

3.1. Използване на вода 
 За производствени нужди на площадката се използва вода от отклонение от дренажно 
водохващане в землището на с. Въглен, в съответствие с нормативните изисквания и 
издаденото разрешително за водовземане.    
 Монтирано е измервателно устройство (водомер) за отчитане на количеството 
изразходвана вода за производствени нужди, съгласно условие 8.1.5.1 от КР. 
 Изготвени са и се прилагат инструкции за: 
 Изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени 

нужди; 
 Експлоатация и поддръжка на съоръженията за измиване и дезинфекция на 

специализираните превозни средства; 
 Поддръжка и проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа на 

площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване; 
 Оценка на съответствието на изразходваните количества вода; 
 Документиране на резултатите от проверките на техническото състояние на 

водопроводната мрежа, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното 
отстраняване. 

3.1.1. Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа 
Проверките съгласно инструкцията по Условие 8.1.4 се извършват ежедневно, като 

резултатите от проверките се вписват в специализиран дневник. През 2011 г. няма 
регистрирани течове. 

3.1.2. Годишни изразходвани водни количества и оценка на съответствието 
Използваните количества вода, изразени като обща годишна консумация и като годишна 

консумация на вода за производството на единица продукт са отразени в таблиците по - долу. В 
същата таблица е отразена и оценката на съответствието на използваните количества вода с 
определените такива в КР. 

Източник 
на вода 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Количество за 
единица 

продукт1),
съгласно КР 

Използвано 
годишно 

количество 

Използвано 
количество за 

единица продукт 
Съответствие 

Вода за производствени нужди

Сондаж - 
0.00143 m³/t
депонирани 

отпадъци 
322 m³/y

0.0026 m³/t
депонирани 

отпадъци 
Не 
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3.2. Използване на енергия 
        Отчитането на изразходваната електроенергия се извършва в съответствие с условие 
8.2.2.1. Монтирано е измервателно устройство (електромер), чието местоположение е 
отбелязано в Приложение 2.1-7 от заявлението за издаване на КР.  Определени са основните 
консуматори на ел. енергия: 

 Осветителна система; 
 Оросителна инсталация. 

         Измерените/изчислени годишни количества електроенергия са докладвани в таблицата по 
– долу: 

Електроенергия/ 
Топлоенергия 

Количество за 
единица продукт1),

съгласно КР 

Използвано 
количество за 

единица продукт 
Съответствие 

Електроенергия за 
обезвреждане на 
отпадъци, кWh/t  

0,232 кWh/t 
депонирани отпадъци 

0.388 кWh/t депонирани 
отпадъци 

Не 

1)  В случай, че броят на продуктите е повече от един, в таблицата се посочват количествата за всеки продукт, за 
който в условие 8.2. е определена разходна норма. През 2011 г на депото са депонирани 123690 т. (277445 м3)
отпадъци. 

 Изготвени са и се прилагат инструкции за: 
    Измерване, изчисляване и документиране на изразходените количества 

електроенергия; 
 Оценка на съответствието на измерените/изчислените количества електроенергия, 

установяване причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия 
за отстраняването им; 

 Експлоатация и поддръжка на осветителната система и помпите към оросителната 
система, основни консуматори на енергия. 

3.1 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
Употребените количества спомагателни материали са отразени в таблиците: 

Спомагателн
и материали 

Годишно 
количество, 
съгласно КР 

Количество за 
единица продукт1),

съгласно КР 

Употребено 
годишно 

количество 

Количество за единица 
продукт 

Съответствие

Дезинфектант 1 800 l/y - 8 l/y 0.00006/t депонирани отпадъци Да 
Смазочни масла 18 l/y - 1302 l/y 0.01 l/t депонирани отпадъци Не 

Греси 0.13 t/y - 0.012 t/y
0.97x10-7 t/t депонирани 

отпадъци 
Да 

 Изготвени са и се прилагат инструкции за: 
 Измерване/изчисление и документиране на използваните количества спомагателни 

материали; 
 Оценка на съответствието на измерените/изчислените количества спомагателни 

материали с определените в комплексното разрешително. 
По условие №1 от обобщен констативен протокол № 3-КР-2345-НО/2011 от 

доставчиците на всички вещества и смеси е започнало изискване на актуалните ИЛБ. 
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 В Таблицата е отразена оценката на съответствието на употребените количества 
спомагателни материали с определените в Комплексното разрешително. 

3.2 Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 
 Съхранението на спомагателни материали се осъществява единствено на площадката, 
посочени на Приложение № 3 от заявлението за издаване на КР.  

 Спомагателните материали (дезинфектанти, смазочни масла и греси) се съхраняват в 
оригиналните им опаковки на площадка “Ремонтна работилница”, обозначена в Приложение № 
3 от заявлението за издаване на КР. Спазени са изискванията за безопасно съхранение на 
спомагателните материали на площадката, която е съоръжена с подова и странична изолация, 
не допускаща просмукване на течности в почвата. 

Изготвена е и се прилага инструкция за поддръжка и периодична проверка на 
съответствието на съоръженията и на площадките за съхранение на спомагателни материали. 
Не са установени несъответствия. 

Емисии на опасни и вредни вещества в околната среда
Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 
(ЕРЕВВ) и PRTR 

В Таблица 1 към Приложение № 1 е докладвана информация за емисиите на 
замърсители по ЕРЕВВ и PRTR. 

4.1 Емисии в атмосферния въздух 
Изградена е газоотвеждаща система, състояща се от 33 вертикални телено-чакълени 

газови кладенци (габиони). Кладенците са разположени в шахматен ред през 50 м. един от друг. 
Надграждането им се осъществява периодично, в съответствие с експлоатационния план. 
 За предотвратяване разпространението на неприятни миризми се извършва ежедневно 
запръстяване на работния участък, съгласно експлоатационния план и условие 9.3.2 от КР.  

Изготвени са и се прилагат инструкции за: 
 Проверка на ефективността на газоотвеждащата система; 
 Периодична оценка за наличието на неорганизираните емисии, установяване на 

причините и предприемане на мерки за ограничаването им; 
 Периодична оценка на спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на 

неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и 
предприемане на коригиращи действия; 

 Периодична оценка на спазване на мерките предотвратяване/намаляване емисиите на 
интензивно миришещи вещества, установяване причините за несъответствията и 
предприемане на коригиращи действия. 

Изискваниятa за осъществяване на собствени периодични измервания на газовите емисии през 
отчетния период са извършени.  
 На мониторинг подлежат следните параметри, посочени в таблицата по долу: 

Честота на измерване Показател Метод 
По време на експлоатация След закриване на депото

CH4 EN 13649 Месечно На всеки 6 месеца 
CO2 БДС EN 1231 Месечно На всеки 6 месеца 
O2 prEN 14789, ISO 12039: 1998 Месечно На всеки 6 месеца 
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H2S БДС EN 1231 Месечно На всеки 6 месеца 
H2 - Месечно На всеки 6 месеца 

При извършената ежегодна комплексна проверка са установени несъответствия по 
газоотвеждащата система на депото. 

По условие № 2 от обобщен констативен протокол № 3-КР-2345-НО/2011 са предприети 
мерки за коригиращи действия като е поръчан анализ на причините довели до нарушението, 
разработване на проект от марки за възстановяване на газовия дренаж. Предстои реализация на 
мерките.

По условие 9.5.2.5 В наличния дневник се вписват данните за анализа на провежданите СПИ. 

4.2 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

4.3.1. Производствени отпадъчни води (смесен поток) 

 От дейността на обекта се генерират производствени отпадъчни води, формирани 
основно от инфилтрираните атмосферни води през отпадъчното тяло, както и от специфичната 
влажност на постъпващите за депониране отпадъци, класифицирани под общото наименование 
“инфилтрат”. Производственият воден отпадъчен поток се допълва също така и от 
технологични води от дезинфекционната яма за специализираната техника (ходовата част на 
сметоизвозните автомобили).

  Отпадъчните води (инфилтрат) от обекта са в пряка зависимост с климатичните, 
териториалните (заета площ), демографските и социално-икономическите характеристики 
(генерирани отпадъци) на обслужвания регион. Тези условия до голяма степен определят, както 
количествения (обем) така и качествения състав (съдържание на инградиенти) на инфилтрата. 

  При проектиране и оразмеряване на съоръжението за обезвреждане на отпадъци е 
отчетен водния баланс на депото, съгласно действащите национални норми, стандарти и 
изисквания, като окончателните разчети за очакваното количество отпадъчни води получени в 
резултат от обезвреждане на отпадъците възлиза на 5827 куб.м годишно, равняващо се на 485 
куб.м на месец или 15,9 куб.м дневно. В процентно съотношение, технологичните води от 
дезинфекционната яма и водите от зоната на електронната автовезна, представляват 
приблизително 10 % от общият воден отпадъчен поток. 

  Разработени са и се прилагат инструкции за: 
 Поддържане на оптимални стойности на контролируемите параметри на 

пречиствателното съоръжение (каломаслоуловител); 
 Периодична проверка и поддръжка на техническа и експлоатационна изправност на 

пречиствателното съоръжение (каломаслоуловител); 
 Периодична оценка на съответствието на стойностите на контролируемите 

параметри, установяване на причините за несъответствието и предприемане на 
коригиращи действия; 

 Периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационна изправност 
на съоръженията към дренажната система за инфилтрат. 

4.3.2. Контрол на пречиствателните съоръжения 

 Водите от площадката за дезинфекция на специализираната техника преминават през 
каломаслоуловител за междинно механично пречистване, след което се включват във 
водоплътен черпателен резервоар. Максимална ефективност на пречиствателното съоръжение 
се постига при престой на отпадъчните води в каломаслоуловителя в продължение на 30 мин. 
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Битово-фекалните отпадъчни води на територията на обекта са обхванати от площадкова 
канализация и се подават съсредоточено във водоплътен черпателен резервоар.  

4.3.3. Емисионни норми – индивидуални емисионни ограничения 
 Съгласно действащото комплексно разрешително, не са определени емисионни 
ограничения (норми) за смесения отпадъчен поток (производствени, битово-фекални и 
дъждовни води). Отпадъчните води формирани на територията на депото не се заустват във 
водни обекти или подземни води. Изградена е канализационна система, състояща се от: 

 Дренажна система за инфилтрат; 
 Площадкова канализация за технологични води. 

 Дренажната система се състои от централен колектор и дренажни жили, изградени от 
PVC тръби с диаметър 300 mm. и обща дължина 1620 м. 

  Тръбопроводите са перфорирани, с изключение на централния отвеждащ колектор и 
участъка между събирателната шахта и ретензионния басейн.  

  От ревизионните шахти се заустват единствено отпадъчни води (инфилтрат) формирани 
в тялото на депото. В конструктивно отношение, шахтите са изградени от стоманобетонови 
пръстени с диаметър 1000 мм., нарастващи във височина, паралелно с нарастване на 
отпадъчното тяло. Осигурена е защита от постъпване на отпадъци в ревизионните шахти, чрез 
поставяне на капаци. Основното предназначение на ревизионните шахти е свързано със 
събиране и ревизия на продуцирания инфилтрат от отпадъчното тяло, с цел равномерното му 
включване (заустване) в отвеждащия колектор и ретензионния басейн, посредством 
събирателната шахта. В обема на I и II клетка са изградени общо 34 ревизионни шахти. 

  Ретензионният басейн е с вместимост 223 куб.м, като при оразмеряването му е 
предвидено, същият да обслужва цялата площ на клетките за обезвреждане на отпадъците. 

  Съгласно концепцията на проекта, типът на ретензионния басейн е затворен, без 
аварийни изпускатели. В този случай отпадъчните води се връщат отново върху откритите 
части на депото в оборотен цикъл.  

  Технологичните отпадъчни води са включени в обхвата на площадковата канализация. 
Същата разглежда диференцираното управление (третиране), както на битовите така и на 
отпадъчните води с произход от площадките за дезинфекция на ходовата част на 
специализираната транспортна техника, и водите от зоната на електронната автовезна. 
 В изпълнение на условие 10.1.2.1.1. от КР, експлоатацията на септична яма с попивен 
кладенец е преустановена в края на 2008 г., като терена е рекултивиран. Съгласно 
експлоатационният план и условие 10.1.2.3. от КР инфилтрата, формиран в полезния обем на 
депото се използва в оборотен цикъл за оросяване на отпадъчното тяло. 
 По условие 10.1.1.2.1. от КР е констатирано несъответствие зе което со извършени 
коригиращи действия. Пломбиран е кранът. Коректно се води дневникът. 

По условие 10.1.2.3 е извършено почистване на затлачен участък и е почистен 
заблатения терен около помпената станция. 

По условие 10.1.2.4 Коректно е изпълнено предписанието за водене на дневника за 
действителното състояние на дренажната система за инфилтрат.    

По условие 10.3 В дневника се отразява действителното състояние на отводнителните 
канавки и дренажната система. 
 4.3.3. Мониторинг и контрол 
 Предстои актуализация на цялостният план за контрол и мониторинг в съответствие с 
условията в КР. Анализът на разглежданите параметри, с изключение на пречиствателното 
съоръжение е извършен съгласно действащият към настоящият момент план. 
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По условия 10.1.2.1, условие 10.1.2.2 и условие 10.2.3.4 от КР е възложено пробовземане 
и анализ на предаваните отпадъчни води от черпателен резервоар. Сключени са договори за 
пробовземане и анализ на водите, както и за периодично почистване на резервоара. За периода 
са извършени две почиствания. 

По условия 10.2.1.1, условие 10.2.3.1 от КР установена е причината за липса на 
мониторингови данни за определен период от дейността – липса на води за анализ (сух период).  

По условие 10.2.1.2 - Представена е актуализирана схема на точките на заустване и 
пунктовете за мониторинг. 

4.3.3.1. Мониторинг на пречиствателното съоръжение 

Контролиран 
параметър 

Оптимална 
стойност 

Честота на 
мониторинга 

Вид на оборудването 
за мониторинг 

Резервни части за пречист-
вателното съоръжение 

каломаслоуловител
Дебит на вход  0,6 m3/d ежедневно Дебитомер Дебитомер 

Количество на утайката 0.25 m3/d ежемесечно Помпа за пясък - 

 През отчетния период количеството на утайките се следи със специализирана помпа. По 
контролираният параметър “Количество на утайката” не са установени несъответствия. 

 4.3.3.2. Мониторинг на метеорологични параметри 
 През отчетният период е извършен мониторинг на метеорологичните параметри, 
съгласно условие 10.1.3.1. от КР. 

Показатели По време на 
експлоатация на депото

След закриване на депото 

Количество валежи ежедневно ежедневно, добавено към месечните стойности 
Температура (минимална, 
максимална, в 14 ч. CET) 

ежедневно средномесечно 

Посока и сила на вятъра ежедневно не се изисква 
Изпарения ежедневно ежедневно, добавено към месечните стойности 
Атмосферна влага (в 14 ч. CET) ежедневно средномесечно 

Обобщена информация за резултатите от мониторинга са представени в Приложение 2.

 4.3.3.3. Мониторинг на инфилтрат 
 Извършен е мониторинг на инфилтрата, по установените в условие 10.1.3.2 от КР 
параметри, посочени в таблицата по – долу: 

Показател Честота на пробовземане по 
време на експлоатация на депото 

Честота на пробовземане след 
закриване на депото за срок не по-

кратък от 30 години  

Примерен метод/процедура 
за анализ 

Обем на инфилтрата* Ежемесечно Веднъж на шест месеца -

рН Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 10523:1994 
Електропроводимост Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 
БПК5 Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС 17.1.4.04-78 
ХПК Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС 17.1.4.02-77 
Хром (общ) Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС 17.1.4.17-79 

ISO 11083:1994
Антимон Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 
Мед Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8288 
Манган Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 
Никел Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8288 
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Олово Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8288 
Цинк Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8288 
Хлориди Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС 17.1.4.24-80 
Сулфатни йони Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС 17.1.4.03-77 
Флуориди Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 
Фосфати Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС EN 1189 
Азот амониев Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС ISO 7150/1 
Нитрити Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 
Молибден Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 
Селен Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 
Барий Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 
Кадмий Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8288 
Арсен Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 11969 
Живак Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 11969 
Цианиди(свободни) Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС 17.1.4.14-79 

4.3.2. Повърхностни води 

Отвеждането на повърхностните води извън територията на обекта се извършва 
посредством охранителен канал (канавка). Водите се заустват организирано във воден обект 
(дере) II категория. Към настоящият момент се извършва необходимият мониторинг съгласно 
приетия актуализиран на “План за мониторинг и контрол”, в съответствие с изискванията на 
КР. 
         Изготвени са и се прилагат инструкции за: 

 Измерване/изчисляване на количествата зауствани повърхностни води; 
 Проверка за съответствието на измерените стойности на концентрациите на вредни и 

опасни вещества в повърхностните води с определените индивидуални емисионни 
ограничения, установяване причините за несъответствията и предприемане на 
коригиращи действия; 

 Изчисляване на непреките годишни емисии на замърсителите в повърхностните води; 
 Периодична проверка и поддръжка на състоянието на канализационната система, 

установяване на течове и предприемане на коригиращи действия. 
Докладване 
Съгласно КР се извършва докладване по следните  условия: 

Условие 10.1.2.2 – изчисляване на непреките годишни емисии на замърсители във 
водите от стопанския двор (кг/год.) и докладване по ЕРИПЗ – показани в приложените 
таблици; Не са измервани периодически количествата и замърсителите и поради това не са 
изчислени и показани представителни данни. 

Условие 10.1.2.4 – за периодична проверка и поддръжка на дренажната система–
отразени проверки в дневниците към съответната инструкция;

Условие 10.2.3.4 - изчисляване на непреките годишни емисии на замърсители в 
повърхностните води (кг/год.) и докладване по ЕРИПЗ - показани в приложените таблици;
Не са измервани периодически количествата и замърсителите и поради това не са изчислени и 
показани представителни данни.  

Условие 10.3 - мониторинга на повърхностните води – показани в приложение 
Годишен доклад за извършения мониторинг; Не са измервани периодически количествата и 
замърсителите и поради това не са изчислени и показани представителни данни.  

Условие 10.5.2 – контрол на параметрите на пречиствателното съоръжение – 
каломаслоуловител – отразени проверки в дневниците към съответната инструкция; 

Условие 10.5.4.1 – проверка на стойностите на замърсителите в повърхностните 
води - показани в приложение Годишен доклад за извършения мониторинг;  
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Условие 10.5.5 – докладване на резултатите от мониторинга на метеорологичните 
параметри, състава на инфилтрата и на повърхностните води – показани в приложение 
Годишен доклад за извършения мониторинг. 

4.3.3. Собствен мониторинг и оценка на съответствието на емисиите на вредни 
вещества в повърхностните  води 

 Извършен е мониторинг на повърхностните води, по установените в условие 10.2.3.1 от 
КР параметри, по действащият към настоящият момент план. Не са установени течове от 
охранителните канавки. 
 Отклонения от установените норми за II категория водоприемник и индивидуалните 
емисионни ограничения не са установени. Анализ на извършената оценка за съответствие на 
измерените стойности с установените в КР е представен в Приложение 1.  
 Обобщена информация за резултатите от мониторинга e представенa в Приложение 3. 

4.4. Управление на отпадъците 
 В Таблици 5 към Приложение № 1 е представена обобщена информация за 
количествата образувани, приети и предадени за последващо оползотворяване/обезвреждане 
отпадъци. Направена е и оценка на съответствието на количеството образувани отпадъци на 
база годишно количество и годишно количество на единица продукт, както и оценка на 
съответствието на оползотворяването и обезвреждането на отпадъците. Представени са 
месечните количества на образуваните и приети за депониране отпадъци на територията на 
обекта. 
 Спазени са изискванията за събиране и временно съхранение на генерираните отпадъци, 
съгласно условията в КР. Приетите за обезвреждане отпадъци, съответстват по количество и 
състав с посочените в условия 11.2.8 и 11.2.8.1.
 Приемането на отпадъците на територията на обекта се извършва след осъществен 
входящ контрол и въз основа на документация за основно охарактеризиране. Документацията 
се съхранява съгласно условие 11.9.1.2.
 През отчетният период  не са предавани отпадъци за последващо третиране извън 
площадката. Същите се съхраняват на територията на обекта, на пригодените за целта места 
(площадка 10). Обезвреждането на приетите отпадъци се осъществява при спазване на 
действащият към момента експлоатационен план и в съответствие с условие 11.6.4.

  Изготвени са и се прилагат инструкции за: 
 инструкция за периодична оценка на съответствието на събирането на отпадъците с 

условията в КР, причините за установените несъответствия и за предприемане на 
коригиращи действия; 

 поддръжка на площадките за временно съхраняване в съответствие с условията в КР; 
 оценка на временното съхраняване с условията в КР, причините за установените 

несъответствия и за предприемане на коригиращи действия; 
 периодична оценка на съответствието на транспортирането с условията в КР, 

причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи 
действия; 

 оценка на съответствието на оползотворяване, преработване и рециклиране на 
отпадъците с условията в КР, причините за установените несъответствия и за 
предприемане на коригиращи действия; 
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 оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъците с условията в КР, 
причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи 
действия; 

 измерване/изчисление на образуваните количества отпадъци; 
 периодична оценка на съответствието на количествата на образуваните отпадъци, 

причините за установените несъответствия и за предприемане на коригиращи 
действия. 

По условия 11.2.2, 11.3.2, 11.3.3, 11.3.4 и 11.3.6 са представени актуални схеми на 
площадките за временно съхранение на определени отпадъци. 

По условие 11.6.6 - предприети са коригиращи действия за установяване на точното 
местоположение и брой на компрометираните шахти от дренажната система.

4.3 Шум 

4.5.1. Жалби от живущи около площадката 

 През отчетният период не са постъпвали жалби от живущи в близост до обекта. 

4.5.2. Контрол и измерване 

 През изминалата отчетна година не са провеждани собствени периодични измервания на 
нивата на шум в околната среда, генерирани от обекта. Данните за съответствието на шумовото 
натоварване с установените в КР стойности, представени в таблица 6 към настоящия доклад са 
от предходната годна. 
 Изготвени са и се прилагат инструкции за: 

 Наблюдение веднъж на две години на показателите по условие 12.2.1 от КР; 
 Оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границите 

на обекта и в мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на 
причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

4.4 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
 През отчетният период не са констатирани разливи, вкл. течове от тръбопроводи, които 
биха могли да причинят замърсяване на почвите и подземните води. На територията на 
площадката са налични и се съхраняват сорбционни материали.  
 Разработени са и се прилагат инструкции за: 

    Периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, 
разположено на открито, установяване на причините и отстраняване на течове; 

  Мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни вещества 
върху площадката и третиране на образуваните отпадъци; 

  Периодична оценка на съответствието на концентрацията на замърсители в 
подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните 
води. 

4.6.1. Собствен мониторинг на подземни води и оценка на съответствието на 
измерените концентрации 

 Актуализиран е плана за контрол и мониторинг, в съответствие с условията в КР. През 
отчетният период е извършен мониторинг на контролируемите параметри, съгласно условие 
13.7.1.1. от КР, по действащият към настоящият момент план. 
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   Резултатите от мониторинга и оценката на съответствието са представени в Приложение 
1 и Приложение 3. 
 По условие 13.7.1.2 на ЕКО-КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ е възложено извършването на 
предписаното измерване на нивата на пробовземните пунктове.  

5. Доклад по Инвестиционна програма за привеждане в съответствие с 
условията на КР (ИППСУКР)

 Изпълнението на предвидените дейности в Инвестиционната програма за привеждане в 
съответствие с условията на КР е отчетено в таблицата по-долу.
- Отчитане на дейностите по ИППСУКР 

ИНВЕСТИЦИОННА     ПРОГРАМА 
за привеждане в съответствие с условията на комплексното разрешително

№ Дейности 
Инвестиции 

(в х.. лв) 

Начало на 
дейността 

(дата) 

Край на 
дейността 

Отчет за състоянието на 
дейността 

Резултати от 
дейността 

1 2 3 4 5 6
1. Втора клетка 250 000

1.1.
Доизграждане на основата 
клетката 

 01.2007г. 09.2007г. Дейността е приключена в срок.  

1.2.
Полагане на екран, 
изолация, настилки 

 01.2007г. 07.2007г. Дейността е приключена в срок. 

1.3.
Изграждяну ня дренажната 
сестема 

 01.2007г. 09.2007г. Дейността е приключена в срок. 

Осигуряване на 
проектния обем за 
депониране на 
отпадъци. Защита 
на околната среда 

2. Ретензионен басейн 100 000
2.1. Надграждане на дигата  02.2007г. 04.2007г. Дейността е приключена в срок. 

2.2.
Полагане на екран, 
изолация, затревяване 

 04.2007г. 10.2007г. Дейността е приключена в срок. 

Улавяне и събиране 
на инфилтрата  

3.
Дооборудване на 
оросителна система 

20 000 03.2007г. 10.2007г. Дейността е приключена в срок. 
Използване 
инфилтрата за 
оросяване 

4.
Саниране и поддръжка на 
временни 
експлоатационни пътища 

50 000 01.2007г. 09.2007г. Дейността е приключена в срок. 
Подобряване на 
условията на работа 

5.
Изграждане на оградна 
дига 

10 000 01.2007г. 10.2007г. Дейността е приключена в срок. 
Увеличаване на 
полезния обем 

6.
Доизграждане на газо 
дренажна система  

50 000 02.2007г. 06.2007г. Дейността е приключена в срок. 

Организирано 
отвеждане и/или 
утилизация на 
биогаз 

7.
Рекултивация на старата 
част 

100 000 01.2007 10.2007

Извършена е техническа 
рекултивация на клетката. 
Предвид технологичната схема 
на депониране и усвояване на 
полезния обем на депото, 
цялостната рекултивация ще 
започне след приключване на 
трети етап на натрупване.  Към 
настоящият момент отпадъците 
се депонират върху II и част от I 
клетка. 

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях
 Условие 16.5 
 През докладваният период приключи натрупването на отпадъци във втора клетка – ІІ 
етап и се въведе в експлоатация втора клетка ІІІ етап. 
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7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

7.1 Аварии – При дейността по депониране на неопасни битови и промишлени отпадъци не 
съществува  реална възможност за аварийно изпускане на замърсени с опасни вещества 
води в канализационни колектори или водни обекти. Замърсените води се събират в 
буфернни резервоари и сепредават за третиране на оторизирани фирми по договор.

 През отчетният период не са регистрирани аварийни или извънредни ситуации. 

7.2 Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е 
издадено КР 

 През годината има получени сигнали за разпространение на интензивно миришещи 
вещества, свързани с дейността на инсталацията. Това се дължи на приемане в определени 
периоди на неохарактеризирани отпадъци, отделящи по-висок процент замърсители и на 
неизвършване на ежедневно запръстяване. Причините са отстранени. 

8. Подписване на годишния доклад

Декларация 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 
Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно 
разрешително № 345-Н0/2008г. за “Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Варна и 
Аксаково”. 

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

Подпис:        Дата: 30.03.2012 г. 

(упълномощено от организацията лице) 

Име на подписващия:

Длъжност в организацията:  
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Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR 

Емисионни прагове колона 1 

№ CAS номер
Замърсител

във въздух 
(колона 1а)

във води 
(колона 1b)

в почви 
(колона 

1с) 

Праг за пренос 

на замърсители 

извън площа-

дка (колона 2)

Праг за пр-во, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 

kg / y kg / y kg / y kg / y kg / y
1 # 74-82-8 Метан (СН4) 100 000

11379480 kg /m/
- - - -

2 # 124-38-9 Въглероден 
диоксид (CO2) 

100
22882650 kg /m/

- - - *

Амоняк 395808kg /с/

НМЛОС 4947.6 kg /с/ 

H2S 84.48 kg

3 # Общ фосфор - 5 000
174.81(c)

5 000 10 000 10 000

4 # 7440-38-2 Арсен и 
съединенията му 
(като As) 

20 5
(4.227) (c)

5 50 50

5 # 7440-43-9 Кадмий и 
съединенията му 
(като Cd) 

10 5
0.291 (c)

5 5 5

6 # 7440-47-3 Хром и 
съединенията му 
(като Cr) 

100 50
0.233 (c)

50 200 10 000

7 # 7440-50-8 Мед и 
съединенията му 
(като Cu) 

100 50
0.233 (c)

50 500 10 000

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

10 1
<1

1 5 5

9 # 7440-02-0 Никел и 
съединенията му 
(като Ni) 

50 20
0.174 (c)

20 500 10 000

10 # 7439-92-1 Олово и 
съединенията му 
(като Pb) 

200 20
0.582

20 50 50

11 # 7440-66-6 Цинк и 
съединенията му 
(като Zn) 

200 100
0.291 (c)

100 1 000 10 000

12 # 108-95-2 Феноли - 20
(nd)

20 200 10 000

13 # Общ органичен 
въглерод (като 
ХПК/3)

- 50 000
(29135) /c/

- - **

14 # Хлориди (като 
общ Cl) 

- 2 млн. 
(17481) /c/

2 млн. 2 млн. 10 000с/

15 # Цианиди (като 
общ CN) 

- 50
(29.136) /c/

50 500 10 000

16 # Флуориди (като 
общ F) 

- 2 000
(58.270) /c/

2 000 10 000 10 000c/
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Забележка:  
1. Конкретните измервания на газовите кладенци не дават репрезантативни стойности  за 

количествата на замърсителите поради което те са изчислени с помоща на методиката 
EMEP/CORINAIR – 2007;

2. Поради липса на представителни данни за регулярния дебит на води не могат да се пресметнат 
количествата замърсители във водите. 

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 
Резултати от мониторинг 

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно КР Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 1)

Съответ 
ствие 

Брой / % 

Метан (СН4)  - - 25259  kg /с/ Месечно 12/100 
Въглероден 
диоксид (СО2) 

 - - 54489.6 kg /с/ Месечно 12/100 

Кислород (O2)  - - 18% Месечно 12/100 
Сероводород(H2S)  - - 84.48 kg Месечно 12/100 
Водород (H2)  - - - Месечно 12/100 
Прах/ФПЧ - - - - - - 

Забележка:  Конкретните измервания на газовите кладенци не дават репрезантативни стойности  за количествата на 
замърсителите поради което те са изчислени с помоща на методиката EMEP/CORINAIR – 2007. 

Таблица 3-1. Емисии в отпадъчни води (инфилтрат) 
Резултати от мониторинг 

пробовземна точка 

№

Параметър 
Единица 

РШ4 СШ 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

1 pH - 7.8-8.52 8.06-8.9 На тримесечие Да 
2 Ел.проводим. µS.cm-1 10000-28700 9100-25600 На тримесечие - 
3 БПК5 mg/l 460-838 446-776 На тримесечие Да  
4 ХПК mg/l 1381-2997 1362-2814 На тримесечие Да 
5 Хром (общ) mg/l <0.01-0.77 <0.01 На тримесечие Да  
6 Мед mg/l <0.02-0.66 <0.02 На тримесечие Да  
7 Манган mg/l <0.05-0.43 <0.05-1.23 На тримесечие Да 
8 Никел mg/l <0.02-0.58 <0.02-0.07 На тримесечие Не  
9 Олово mg/l 0.06-0.65 0.04-0.54 На тримесечие Да  
10 Цинк mg/l 0.05-0.07 <0.05-0.08 На тримесечие - 
11 Хлориди mg/l 3744-4528 3400-4016 На тримесечие Да 
12 Сулфати mg/l 272-975 223-980 На тримесечие Да  
13 Флуориди mg/l <0.1-9.9 <0.1-˃20 На тримесечие Да  
14 Фосфати mg/l 11.5-42 2-85 На тримесечие Да 
15 Азот амониев mg/l 5.1-67.9 14-31.6 На тримесечие Да 
16 Нитрити mg/l <0.002-25.1 1.5-11 На тримесечие Да 

17 Молибден mg/l <0.02-2.74 <0.02-0.3 На тримесечие Да  
18 Селен mg/l <0.01 <0.01 На тримесечие Да  
19 Кадмий mg/l 0.09-0.14 <0.05-0.066 На тримесечие Да 
20 Арсен mg/l <0.001-0.004 <0.001-0.002 На тримесечие Да 
21 Цианиди mg/l <0.002-0.026 <0.002-0.27 На тримесечие Да 
22 Живак mg/l <0.01 <0.01 На тримесечие Да  
Забележка:  

1. *НДЕ, съгласно Нар. №8 – Гранични стойности за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци 
(Наредба № 8 от 24 август 2004 г., Приложение № 1, т. 2.2.2); 
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Таблица 4. Емисии в повърхностните води 
Резултати от 
мониторинг 

пробовземна 
точка 

Параметър Единица НДЕ, 
съгласно 

КР 

Т1 - М Т2 - М

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Кадмий  mg/dm³ 0.01 0.026 0.027 На тримесечие Не 
Хром  mg/dm³ 0.55 <0.01 <0.35 На тримесечие Да 
Никел  mg/dm³ 0.2 <0.17 <0.02 На тримесечие Да 
Мед mg/dm³ 0.1 <0.02 <0.02 На тримесечие Да 
Олово mg/dm³ 0.05 <0.01 <0.01 На тримесечие Не 
Цинк mg/dm³ 5.0 0.07 <0.06 На тримесечие Да 
Хлориди mg/dm³ 300 219 197 На тримесечие Да 
Фосфати mg/dm³ 1.0 1.3 0.8 На тримесечие Не 
Азот амониев mg/dm³ 2.0 1.01 0.47 На тримесечие Да  

m3/d - - - - -
m3/h - - - - -Дебит 

m3/y - - - - -
pH  6.0 – 8.5 7.22  8.02 На тримесечие Да 

БПК mg/dm³ 15 65.8 25.1 На тримесечие Не 
ХПК mg/dm³ 70 208 86 На тримесечие Не 
Неразт. вещества mg/dm³ 50 36 7 На тримесечие Да 
Перманганатна окисляемост mg/dm³ 30 16 17.2 На тримесечие Да 
Обем  m³ - Nd nd На тримесечие - 
Сулфати  mg/dm³ 300 211 178 На тримесечие Да 
Манган mg/dm³ 0.3 <0.02 <0.05 На тримесечие Да 
Нитрати mg/dm³ 10 13.4 10.1 На тримесечие Не 
Нитрити  mg/dm³ 0.04 0.44 0.16 На тримесечие Не 
Забележка : nd – Данните не са налични, поради липса на анализи. М- измерено; Е - експертно; С - изчислено.

Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Годишно количество Годишно количество за 

единица продукт 

Отпадък Код 
Количества 

опредделени 

с КР 

Реално 

измерено

Количества 

опредделени 

с КР 

Реално 

измерено 

Временно 

съхранение 

на 

площадката

Транспортира

не – собствен 

транспорт/вън

шна фирма 

Съотве

тствие 

Синтетични 
моторни и смазочни 
масла и масла за 
зъбни предавки 

13 02 06* 8 t/y 2.5 t/y - - Площадка 

№10 

Не Да 

Утайки от 
маслоуловителни 
шахти (колектори) 

13 05 03* 8 t/y 2.4 t/y - - Площадка 

№10 

Не Да 

Оловни 
акумулаторни 
батерии 

16 06 01* 0.17 t/y 0.1 t/y - - Площадка 

№10 

Не Да 

Флуоресцентни 
тръби и други 
отпадъци, 

20 01 21* 0.002 t/y 0.001

t/y

- - Площадка 

№10 

Не Да 
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съдържащи живак 
Забележка: * Посочва се номера на площадката за временно съхранение на отпадъка 

Отпадък Код Количество 
определено с 

КР 
[t/y]

Реално 
измерено 

[t/y]

Оползотворяване,  
преработване и  

рециклиране 

Oбезвреждане 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 1.3 0.8  Не  Условие 11.6.2. 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци генерирани на площадката 

Отпадък Код 

Оползотворя-

ване на 

площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външната 

фирма, извършваща 

операцията по 

оползотворяване/обезвр

еждане 

Съответствие 

Синтетични моторни и 
смазочни масла и масла за 
зъбни предавки 

13 02 06* Не Не - Да 

Утайки от маслоуловителни 
шахти (колектори) 

13 05 03* Не Не - Да 

Оловни акумулаторни 
батерии 

16 06 01* Не Не - Да 

Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, съдържащи 
живак 

20 01 21* Не Не - Да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 Не Да - Да 

Таблица 5-1. Приети отпадъци за оползотворяване и обезвреждане на територията на площадката 

Вид отпадък код 
Измерено 

количество 

Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане на 

площадката Съответствие 

Битови отпадъци 20 03 01  ... t Не D5 Да 

Производствени 

отпадъци 

... t Да D5 Да 

Строителни отпадъци 17 01 07 ... t Не D5 Да 

Таблица 6. Шумови емисии 
Място на измерване Ниво на звуково 

налягане в dB(A) 
Измерено през деня Съответствие 

По измервателния контур – т.1 - 68,3+ 0,3 Да 
По измервателния контур – т.2  67,8+ 0,3 Да 
По измервателния контур – т.3  63,6+ 0,3 Да 
По измервателния контур – т.4  67,3+ 0,3 Да 
По измервателния контур – т.5  65,4+ 0,3 Да 
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По измервателния контур – т.6  64,9+ 0,3 Да 
Lср 65,3
Lр 105,3

Ниво в мястото на въздействие  32,5 Да 

Таблица 7. Опазване на подземните води 

Резултати от мониторинг 

Точка на пробовземане Показател 

Единица 

НДЕ, 
съгласно 

КР 
НК1 
(фон) 

НК2 
(реф.) 

НК3 
(реф.) 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

Водно ниво  m - nd nd nd Условие13.7.1.2 - 
Електро.пров µs cm

1 2000
1500-2250 2300-4250 480-800

На тримесечие Не 

pH  ≥6.5и≤9.5 6.59-6.88 6.84-7.24 7.25 На тримесечие Да 
Обща твърдост mgΣqv/l 12 9.4-37 11.1-23.4 7.4-12.5 На тримесечие - 
NH4 mg/l 0.50 0.2-3.35 0.4-3.55 0.05-0.23 На тримесечие Да 
NO2 mg/l 0.50 <0.01-6.6 <0.002-0.36 <0.002-0.21 На тримесечие Да 
NO3 mg/l 50 32.3-110.7 28.6-49.3 35.1-41.7 На тримесечие Да 
Cl2 mg/l 250 183-411 157-640 31-190 На тримесечие Не 
SO4 mg/l 250 211-1146 180-367 50-123 На тримесечие Не  
PO4 mg/l 0.50 0.6-0.8 0.7-1.4 0.3-3.4 На тримесечие Не 
F mg/l 5.0 <0.1-0.43 <0.1 <0.1-0.28 На тримесечие Да 
Cu mg/l 2.0 <0.02-0.33 <0.02-0.15 <0.02-0.09 На тримесечие Да 
Ni µg/l 20 <20-70 <20-120 <20-70 На тримесечие Не 
Pb µg/l 10 24-850 <10-160 <10-36 На тримесечие Не 
Cr (общ) µg/l 10 <10-30 <10 <10-30 На тримесечие Не 
As mg/l 200 <0.001 <0.001-4 <0.001 На тримесечие Да 
Mn µg/l 50 <50-600 <50-660 <50-110 На тримесечие Не 
Zn mg/l 5.0 <0.05-0.45 <0.05-1.2 <0.05 На тримесечие Да 
CN mg/l 0.01 <0.002 <0.002 <0.002 На тримесечие Да 
Cd µg/l 5.0 9-368 2-31 16-38 На тримесечие Не 
Hg µg/l 1.0 <1.0 <1.0 <1.0 На тримесечие Да 
Нефтопродукти mg/l - <0.1-0.8 <0.1-0.9 <0.1 На тримесечие Да 
Детергенти  mg/l - 0.15-1.8 0.19-1.2 0.05-1.2 На тримесечие Да 
Феноли mg/l - 0.14-0.44 0.28-0.58 0.06-0.25 На тримесечие Да 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

 Не са регистрирани аварийни ситуации през отчетния период. 
Дата на 

инцидента 
Описание на 
инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, които са 
уведомени 

- - - - - -

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е предоставено 
КР 
Няма регистрирани оплаквания свързани с дейността на инсталацията по Условие 2 на КР за 2009 г. 

Дата на 
оплакването или 

възражението 

Приносител на 
оплакването 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, които са 
уведомени 

- - - - - -


