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1.Увод: 

  Наименование на инсталациите, за които е издадено КР  

„Депо за неопасни отпадъци” и 

„Инсталация за биологично разграждане по закрит способ”. 

 Адрес по местонахождение на инсталациите  

с. Шишманци, общ. Раковски  

 Регистрационен номер на КР  

Комплексно разрешително - № 380 – НО/2009 г. 

 Дата на подписване на КР  

24.07.2009 г. 

 Дата на влизане в сила на КР  

21.08.2009 г. 

 Оператор на инсталациите   

Община Пловдив 

 Адрес на Оператора  

България,  Пловдив 4000, пл. „Стефан Стамболов” № 1 тел.+359 32 656 727;              

факс +359 32 656 703; e-mail: kmet.kmet@plovdiv.bg 

 Лица за контакт, адреси, телефони и e-mail: 

Лилия Таскова – началник отдел „Управление на отпадъците, комунална дейност и 

мониторинг” 

Тел. +359 32 656 873; gsm. 0886 96 90 80; e-mail: l_taskova@abv.bg; 

Валентина Кулина-Карчева – еколог в „Консорциум Екологичен завод” 

Тел. 0884 333 885; gsm. 0887 945 212 ; e-mail: valina_ka@abv.bg 

 Кратко описание на всяка от дейностите извършвани в инсталациите:  

Депо за неопасни отпадъци 

Депониране на неопасни отпадъци 

Инсталация за биологично разграждане по закрит способ  

За получаване на компост 

 Производствен капацитет на инсталациите 

 

№ Инсталация 

Капацитет  

(t отпадъци/ 

24h) 

Капацитет 

(t отпадъци) 

1 
Инсталация за биологично разграждане 

по закрит способ; 
120 - 

2 Депо за неопасни отпадъци, с. Шишманци, 

състоящо се от: 

Клетка №1 

Клетка №2 

Клетка №3 

Клетка №4 

125 

 

125 

125 

125 

125 

750 000 

 

150 000 

142 000 

240 000 

217 500 

 

 

 

 

mailto:l_taskova@abv.bg
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 Организационна структура на оператора, отнасяща се до управлението на 

околната среда   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

РИОСВ – Пловдив; Бул. Марица № 122 

 Басейнова Дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Гр. Пловдив; Ул. Булаир № 26 

 

2. Система за управление на околната среда 

Списък на лицата и техните отговорности за изпълнение на условията в комплексното 

разрешително, съгласно Условие 5 от КР 

По условие от КР                  

№ 380 – НО/2009 г. 

Име Длъжност 

Условие 5 Лилия Таскова Началник отдел „УОКДМ” 

Условие 7 Лилия Таскова Началник отдел „УОКДМ” 

Условие 8 Валентина Кулина-Карчева Еколог в Консорциум 

Екологичен завод 

 Георги Начев Инженер в Консорциум 

Екологичен завод 

 Гено Генов Ел.техник в Консорциум 

Екологичен завод 

 Христо Манев Шлосер ВИК в Консорциум 

Екологичен завод 

 Тодор Тосев Ел.техник в Консорциум 

Екологичен завод 

Условие 9 Валентина Кулина-Карчева Еколог в Консорциум 

Екологичен завод 

  Георги Начев Инженер в Консорциум 

Екологичен завод 

 Деляна Динчева Лаборант в Консорциум 

Екологичен завод 

Условие 10 Валентина Кулина-Карчева Еколог в Консорциум 

           КМЕТ 

      ЗАМ. КМЕТ 

ДИРЕКЦИЯ 

СМСТИ 

 

ДИРЕКЦИЯ 

ЕООС 

ОТДЕЛ УОКДМ „КОНСОРЦИУМ 

ЕКОЛОГИЧЕН 

ЗАВОД” ДЗЗД 
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Екологичен завод 

 Деляна Динчева Лаборант в Консорциум 

Екологичен завод 

Условие 11 Валентина Кулина-Карчева  Еколог в Консорциум 

Екологичен завод 

 Калин Ганчев Технически секретар в 

Консорциум Екологичен 

завод 

 Деляна Динчева Лаборант в Консорциум 

Екологичен завод 

 Деян Петков Началник смяна в 

Консорциум Екологичен 

завод 

 Румен Костов Склададжия в Консорциум 

Екологичен завод 

 Тодор Тосев Ел.техник в Консорциум 

Екологичен завод 

Условие 12 Валентина Кулина-Карчева Еколог в Консорциум 

Екологичен завод 

 Деляна Динчева Лаборант в Консорциум 

Екологичен завод 

Условие 13 Валентина Кулина-Карчева Еколог в Консорциум 

Екологичен завод 

 Деляна Динчева Лаборант в Консорциум 

Екологичен завод 

Условие 14 Георги Начев Инженер в Консорциум 

Екологичен завод 

 Тодор Тодоров Главен техник в Консорциум 

Екологичен завод 

  Дежурен портиер по 

приложен график 

Условие 15 Лилия Таскова Началник отдел „УОКДМ” 

 Валентина Кулина-Карчева Еколог в Консорциум 

Екологичен завод 

Условие 16 Лилия Таскова Началник отдел „УОКДМ” 

 Валентина Кулина-Карчева Еколог в Консорциум 

Екологичен завод 

 

Персонала, включен в Системата за управление на околната среда организира, контролира и 

извършва конкретни дейности за изпълнение условията в Комплексното разрешително. През 

2009 г. дейностите по управление на околната среда включват: 

 Прилага се обучението на персонала/лицата, въз основа на изготвена Програма за 

обучение, която се актуализира при промяна на потребностите от обучение; 

 Информацията, касаеща цялостната дейност по КР е достъпна за всички служители. 

Поддържа се актуален списък на всички органи, които трябва да бъдат уведомявани, 

съгласно условията на КР; 

 Актуален списък с нормативните документи и всички инструкции, касаещи 

компонентите на околната среда, се съхранява при Отговорник КР; 

 Прилага се инструкция за актуализация на документите, изисквани с КР, в случай на 

промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите, както и 

изземване на невалидна документация; 

 Спазват се инструкциите за експлоатация и поддръжка на инсталациите, съгласно КР; 
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 Сравняване на регистрираните показатели с нормите, извършване на оценка за 

съответствие и предприемане на коригиращи действия при необходимост; 

 Предотвратяване на аварийни ситуации се извършва, чрез редовна поддръжка на 

технологичното оборудване; 

 Всички данни от наблюдението на емисионните и технически показатели, оценка на 

съответствието и предприеманите коригиращи действия се описват в Дневници, които 

се съхраняват на площадката; 

 Актуализация на СУОС се извършва при актуализация или изменение на издаденото 

Комплексно разрешително или след издаването на ново такова. 

 

3. Използване на ресурси 

3.1. Използване на вода 

Източник на вода Инсталация 

Количество вода 

за 

производствени 

нужди, съгласно 

КР 

Използвано 

годишно 

количество за 

тон депониран 

отпадък 

Съответствие 

Собствен 

източник 

Инсталация за 

биологично 

разграждане по 

закрит способ 

160 m3/t 

преработен 

отпадък 
  

Собствен 

източник 

Депо за неопасни 

отпадъци 

77,6 m3/t 

депониран 

отпадък 

  

 

Няма използвано количество вода за Инсталацията за Биологично разграждане по закрит 

способ, защото Инсталацията не е работила през този период. 

Няма използвано количество вода и за Депо за неопасни отпадъци, тъй като не са депонирани 

отпадъци през този период. 

Притежателят на настоящото разрешително не е прилагал инструкция по Условие 8.1.5.4. за 

оценка на съответствието на измерените водни количества, защото няма такива, няма 

установени несъответствия и не са предприети коригиращи действия. 

3.2. Използване на енергия 

Електроенергия Инсталация 

Годишна 

консумация за един 

тон третиран 

отпадък, съгласно 

КР MWh/t 

Годишна 

консумация 

за един тон 

третиран 

отпадък 

Съответствие 

Електроенергия 

Инсталация за 

биологично 

разграждане по 

закрит способ 

0,02692   

Електроенергия 

Депо за 

неопасни 

отпадъци 

0,006012   
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Няма използвани количества електроенергия за „Депо за неопасни отпадъци” и „Инсталация за 

Биологично разграждане по закрит способ”, защото не са били в експлоатация през този 

период. 

Притежателят на настоящото разрешително не е прилагал инструкция по Условие 8.2.2.2. за 

оценка на съответствието на годишните количества електроенергия, няма несъответствия и 

предприети коригиращи действия. 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

По Комплексно разрешително, не са определени количества спомагателни материали и горива 

за „Инсталацията за Биологично разграждане по закрит способ” и „Депо за неопасни 

отпадъци”. 

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

По Комплексно разрешително, не са определени условия с изисквания към площадките и 

съораженията за съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти. Не са 

извършени проверки, не са установени несъответствия и няма предприети коригиращи 

действия.  

3.5. По Условие 4.2. от КР – Годишни количества биологично разградени по закрит 

способ/депонирани отпадъци за Инсталациите по Условие 2 

За 2009 г. няма биологично разградени по закрит способ отпадъци. За същия период няма и 

депонирани отпадъци. 

3.6. По Условие 7.3. от КР – Резултати от изпълнението на Условие 7.1. 

През  2009 г. няма аварийни и други замърсявания на повърхностни и подземни води, няма 

изпускане на замърсяващи вещества в околната среда. Поради тази причина притежателят на 

настоящото комплексно разрешително не е уведомил сътветните органи. 

4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) И  PRTR 

Не  са направени измервания на емисиите на вредни вещества в атмосферния въздух, водните 

обекти и почвата. Не е регистриран пренос на замърсители извън площадката. 

Таблица: Замърсители по EPEBB И PRTR 

 

Замърсител 
 

CAS номер 

Праг за пренос на 

замърсители извън 

площадката 
 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 
CH4 74-82-8   

CO2 124-38-9   

Органични в-ва, 

определени като 

общ въглерод 

   

прах EN 13284-1:2001   

Кадмий 7440-43-9   
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Хром 7440-47-3   

Мед 7440-50-8   

Живак 7439-97-6   

Никел 7440-02-0   

Олово 7439-92-1   

Цинк 7440-66-6   

Арсен 7440-38-2   

1,2 Дихлоретан 107-06-2   

Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 

   

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен 

127-18-4 

79-01-6 
  

Цианиди    

Флуориди    

 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

Не са извършени проверки на стойностите на контролираните параметри по Условие 9.1.3. за 

всяко от пречиствателните съоражения, с определените оптимални такива. Не е извършван 

мониторинг по Условие 9.1.4. на работата на пречиствателните съоражения, няма установени 

несъответствия и предприети коригиращи действия. 

По Условие 9.6.2.6. от КР – Резултати от изпълнението на Условия 9.6.2.1.1; 9.6.2.3; 9.6.2.4; 

9.6.2.1. и 9.6.2.5. 

Таблица: Емисии в атмосферния въздух 

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

Брой/% 

Прах за К1 

 
Mg/Nm3 20  

Веднъж на 

две години 
 

Органични 

вещества, 

определени 

като общ 

въглерод 

Mg/Nm3 50  
Веднъж на 

две години 
 

 

Не е направен мониторинг на изпускащите устройства по Условие 9.6.1.2. през периода 2009 

г., защото няма необходимата натовареност на Инсталацията. Притежателят на настоящото 

разрешително не е прилагал инструкция по Условие 9.2.3. за оценка на съответствието, няма 

установени несъответствия и предприети коригиращи действия. 

Не са установени източници на неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, 

генерирани от дейността на площадката. Не е прилагана инструкция по Условие 9.4.5. за 

оценка на съответствието  и не са предприети коригиращи действия. 

Не са измерени стойности на неорганизирани и общи емисии на летливи органични 

съединения, защото няма употреба на такива. Няма установени несъответствия и предприети 

коригиращи действия. 
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Няма постъпили оплаквания за миризми в резултат на дейностите, извършвани на площадката. 

В резултат на това не са предприети коригиращи дейтвия. 

Няма резултати от проверката на ефективността на гаоотвеждащата система. Мониторинг на 

газовете, измерени на изходите на газовите кладенци не е направен, поради това, че депото не е 

било в експлоатация през този период. 

По Условие 9.6.2.7. – Резултати 

Не са изчислени годишни количества емитиран замърсител във въздуха и водите, тъй като за 

същата година няма депонирани отпадъци. 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

Таблица: Емисии на смесен поток отпадъчни води  

Параметър Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответстви

е 

 

Количество 

на 

отпадъчните 

води 

m3/ден 

m3/час 

m3/година 

60 

2,5 

18600 

 
Веднъж на 

тримесечие 
 

Активна 

реакция рН 
 6,0-8,5  

Веднъж на 

тримесечие 
 

Неразтворени 

вещества 
Mg/dm3 50  

Веднъж на 

тримесечие 
 

Перманганат

на 

окисляемост 

Mg/dm3 15  
Веднъж на 

тримесечие 
 

Обща 

твърдост 
meqv/dm3 10  

Веднъж на 

тримесечие 
 

ХПК 

(бихроматна) 
Mg/dm3 70  

Веднъж на 

тримесечие 
 

БПК5 Mg/dm3 15  
Веднъж на 

тримесечие 
 

Азот 

(амониев) 
Mg/dm3 2  

Веднъж на 

тримесечие 
 

Хлорни йони Mg/dm3 300  
Веднъж на 

тримесечие 
 

Сулфатни 

йони 
Mg/dm3 300  

Веднъж на 

тримесечие 
 

Фосфати Mg/dm3 1  
Веднъж на 

тримесечие 
 

Желязо 

(общо) 
Mg/dm3 1,5  

Веднъж на 

тримесечие 
 

Кадмий Mg/dm3 0,01  
Веднъж на 

тримесечие 
 

Хром 

(тривалентен) 
Mg/dm3 0,5  

Веднъж на 

тримесечие 
 

Хром 

(шестваленте

н) 

Mg/dm3 0,05  
Веднъж на 

тримесечие 
 

Арсен Mg/dm3 0,05  Веднъж на  
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тримесечие 

Мед Mg/dm3 0,1  
Веднъж на 

тримесечие 
 

Живак Mg/dm3 0,001  
Веднъж на 

тримесечие 
 

Никел Mg/dm3 0,2  
Веднъж на 

тримесечие 
 

Олово Mg/dm3 0,05  
Веднъж на 

тримесечие 
 

Цинк Mg/dm3 5  
Веднъж на 

тримесечие 
 

Азот 

нитратен 
Mg/dm3 10  

Веднъж на 

тримесечие 
 

Азот 

нитритен 
Mg/dm3 0,04  

Веднъж на 

тримесечие 
 

 

Емисии на вредни и опасни вещества в производствените отпадъчни води – като смесен 

поток отпадъчни води не са измерени. Притежателят на настоящото разрешително не е 

прилагал инструкция по Условие 10.1.4.3. за оценка на съответствието, не са установени 

несъответствия и не са предприети коригиращи действия. 

Вредни и опасни вещества в охлаждащите отпадъчни води не са изследвани, защото не се 

използват такива води. 

Битово-фекалните отпадъчни води – те са част от смесен поток отпадъчни води. 

Таблица: Емисионни ограничения за дъждовни води преди смесването им с пречистени 

производствени води 

Показател Единица 
НДЕ, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответстви

е 

 

Активна 

реакция рН 
 6,0-8,5  

Веднъж на 

тримесечие 
 

Неразтворени 

вещества 
Mg/dm3 50  

Веднъж на 

тримесечие 
 

Нефтопродукти Mg/dm3 0,3  
Веднъж на 

тримесечие 
 

ХПК 

(бихроматна) 
Mg/dm3 70  

Веднъж на 

тримесечие 
 

БПК5 Mg/dm3 15  
Веднъж на 

тримесечие 
 

 

 

Емисии на вредни и опасни вещества в дъждовните води преди смесването им с 

пречистени производствени води не са измерени през този период. Не е приложена 

инструкция за оценка на съответствието по Условие 10.3.3.2, няма установени несъответствия и 

предприети коригиращи действия. 

Таблица: Емисии на поток инфилтрирани отпадъчни води 

Параметър Резултати от Честота на Честота на Съответствие 
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мониторинг пробовземане при 

определени обем и 

състав на 

инфилтрата 

пробовземане при 

определяне обема и 

състава на 

инфилтрата 

 

Обем на 

инфилтрата 
 

Веднъж на шест 

месеца 
Веднъж месечно  

Активна 

реакция рН 
 

Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

Неразтворени 

вещества 
 

Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

Перманганатна 

окисляемост 
 

Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

Обща твърдост  
Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

ХПК 

(бихроматна) 
 

Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

БПК5  
Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

Азот (амониев)  
Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

Хлорни йони  
Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

Сулфатни 

йони 
 

Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

Фосфати  
Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

Желязо (общо)  
Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

Кадмий  
Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

Хром 

(тривалентен) 
 

Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

Хром 

(шествалентен) 
 

Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

Арсен  
Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

Мед  
Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

Живак  
Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

Никел  
Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

Олово  
Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

Цинк  
Веднъж на шест 

месеца 

Веднъж на 

тримесечие 
 

 

Инфилтрираните отпадъчни води не са изследвани, защото Инсталациите по Условие 2, не са 

работили през този период. Притежателят на настоящото разрешително не е прилагал 

инструкция по Условие 10.4.2.  за определяне обема и състава на инфилтрираните отпадъчни 

води, няма установени несъответствия и предприети коригиращи действия. 
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Мониторинг на контролираните параметри на пречиствателното съоражение по Условие 

10.1.1.3 не е направен, защото съоражението не е работило през този период. Не е прилагана 

инструкция по Условие 10.1.1.5.1. за оценка на съответствието, няма установени 

несъответствия и планирани коригиращи действия. 

Не е прилагана инструкцията по Условие 8.1.4. за периодична проверка на техническото 

състоянието на водопроводната мрежа и канализационната система, поради краткия период на 

работа на Инсталациите през 2009 г. Не са установени несъответствия и не са предприети 

коригиращи действия. 

4.4. Управление на отпадъците 

Таблица: Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество 

Годишно 

количество за 

единица продукт 
Времен

но 

съхран

ение на 

площад

ката 

Транспорт

иран е – 

собствен 

транспорт

/външна 

фирма 

Съответ

ствие 
Количест

ва 

определе

ни с КР 

Реално 

измерено 

Количе

ства 

определ

ени с 

КР 

Реално 

измерен

о 

Смеси 

от 

бетон, 

тухли и 

керам.из

делия 

170107 520 -   - - - 

Желязо 

и 

стомана 

170405 110 -   - - - 

Почва и 

камъни 
170504 650 -   - - - 

Смесени 

отпадъц

и от 

строите

лство 

170904 300 -   - - - 

Излязло 

от 

употреб

а 

оборудв

ане 

160214 35 -   - - - 

Кабели 170411 10 -   - - - 

Утайки 

от 

биологи

чно 

пречист

ване 

190812 750 -   - - - 

Отпадъц

и 

неопоме

190899 200 -   - - - 
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нати 

другаде 

Излезли 

от 

употреб

а гуми 

160103 2,2 -   - - - 

 

От датата на влизане в сила на Разрешителното до края на отчетерия период – 2009 г., 

Строителни отпадъци, образувани по време на строителните работи, Производствени 

отпадъци, образувани по време на строителните работи и Строителни отпадъци, 

образувани при експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци не е имало на площадката, 

тъй като са оползотворени преди това. 

Производствени отпадъци, образувани при експлоатацията на Депо за неопосни отпадъци 

и Инсталация за биологично разграждане по закрит способ, също няма, тъй като 

Инсталациите не са работили през отчетения период. 

Притежателят на настоящото разрешително не е прилагал инструкция по Условие 11.3.11, за 

оценка на съответствието, няма констатирани несъответствия и предприети коригиращи 

действия. 

Таблица: Отпадъци образувани от дейността на сепариращата инсталация 

Отпад

ък 
Код 

Годишно количество 

Годишно 

количество за 

единица продукт 
Временно 

съхранени

е на 

площадкат

а 

Транспорт

иран е – 

собствен 

транспорт

/външна 

фирма 

Съотв

етств

ие 
Количест

ва 

определе

ни с КР 

Реално 

измерено 

Количе

ства 

определ

ени с 

КР 

Реално 

измерен

о 

Хартия 

и 

картон 

191201 11500 т 18701 кг   
Площадка 

№1 
- да 

Черни 

метали 
191202 21500 т 1382 кг   

Площадка 

№14 
- да 

Цветн

и 

метали 

191203 11750 т 276 кг   
Площадка 

№14 
- да 

Пласт

маса и 

каучук 

191204 9150 т 17671 кг   
Площадка 

№6 
- да 

Стъкло 191205 2150 т -   
Площадка 

№2 
- да 

Дървес

ни 

матери

али 

191207 5150 т -   
Площадка 

№14 
- да 

Тексти

лни 

матери

али 

191208 50 т 4490 кг   
Площадка 

№7 
- да 
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Минер

али 
191209 20500 т    - - да 

Други 

отпадъ

ци от 

механи

чно 

третир

ане 

191212 4500 т    - - да 

 

Таблица: Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци образувани от дейността на 

сепариращата инсталация 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външната 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Хартия и 

картон 
191201 

По условие 

11.5.1 
- - да 

Черни 

метали 
191202 

 По условие 

11.5.1 
- - да 

Цветни 

метали 
191203 

По условие 

11.5.1 
- - да 

Пластмаса 

и каучук 
191204 

По условие 

11.5.1 
- - да 

Стъкло 191205 
По условие 

11.5.1 
- - да 

Дървесни 

материали 
191207 

По условие 

11.5.4 
- - да 

Текстилни 

материали 
191208 

По условие 

11.5.1 
- - да 

Минерали 191209 - 
По условие 

11.6.2 
- да 

Други 

отпадъци 

от 

механично 

третиране 

191212 
По условие 

11.5.4 

По условие 

11.6.2 
- да 

 

За периода 15.12.09 г. – 31.12.09 г. в „Консорциум Екологичен завод” са постъпили 501,529 

т. Твърди Битови отпадъци за преработка. Получените количества от Сепариращата 

инсталация са: Хартия и картон – 18701 кг.; Черни метали – 1382 кг.; Цветни метали – 

276 кг.; Пластмаса и каучук – 17671 кг. и Текстилни материали – 4490 кг. За депо са 

отделени 186200 кг. отпадъци. А във ферментационните камери са вкарани  - 272810 кг. 

органика. 

Притежателят на настоящото разрешително не е прилагал инструкция по Условие 11.9.4 за 

оценка на съответствието. Няма установени несъответствия и предприети коригиращи 

действия. 
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Таблица: Отпадъци образувани от дейността на Инсталация за биологично разграждане 

по закрит способ 

Отпад

ък 
Код 

Годишно количество 

Годишно 

количество за 

единица продукт 
Временно 

съхранени

е на 

площадкат

а 

Транспорт

иран е – 

собствен 

транспорт

/външна 

фирма 

Съотв

етств

ие 
Количест

ва 

определе

ни с КР 

Реално 

измерено 

Количе

ства 

определ

ени с 

КР 

Реално 

измерен

о 

Неком

постир

ани 

фракц

ии от 

битови 

и 

сходни 

с тях 

отпад. 

190501 5500 -   - -  

Неком

постир

ани 

фракц

ии от 

живот

ински 

и раст. 

отпад. 

190502 2500 -   - -  

Нестан

дартен 

компос

т 

190503 500 -   - -  

Отпад

ъци 

неопо

менати 

другад

е 

190599 4500 -   - -  

 

Таблица: Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци образувани от дейността на 

Инсталация за биологично разграждане по закрит способ 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външната 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Некомпостирани 

фракции от 

битови и сходни 

190501 - - -  
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с тях отпадъци 

Некомпостирани 

фракции от 

животински и 

раст. отпад. 

190502 - - -  

Нестандартен 

компост 
190503 - - -  

Отпадъци 

неупоменати 

другаде 

190599 - - -  

 

За периода 2009 г. няма образувани отпадъци от дейността на Инсталацията за биологично 

разграждане по закрит способ. Притежателят на настоящото разрешително не е прилагал 

инструкция по Условие 11.6.2, за обезвреждане на отпадъците. Няма констатирани 

несъответствия и предприети коригиращи действия. 

Таблица: Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Отпад

ък 
Код 

Годишно количество 

Годишно 

количество за 

единица продукт 
Временно 

съхранени

е на 

площадкат

а 

Транспорт

иран е – 

собствен 

транспорт

/външна 

фирма 

Съотв

етств

ие 
Количест

ва 

определе

ни с КР 

Реално 

измерено 

Количе

ства 

определ

ени с 

КР 

Реално 

измерен

о 

Нехло

рирани 

хидрав

лични 

масла 

на 

минера

лна 

основа 

130110 0,05 -   - -  

Нехло

рирани 

моторн

и, 

смазоч

ни и 

масла 

за 

зъбни 

предав

ки на 

минера

лна 

основа 

130205 0,2 -   - -  

Оловн

и 

акумул

аторни 

160601 0,15 -   - -  
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батери

и 

Флуор

есцент

ни 

тръби 

и 

други 

съдър

жащи 

живак 

200121 0,05 -   - -  

 

Таблица: Оползотворяване и обезвреждане на опасните отпадъци, образувани на 

площадката 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външната 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Нехлорирани 

хидравлични 

масла на 

минерална 

основа 

130110 - - -  

Нехлорирани 

моторни, 

смазочни и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална 

основа 

130205 - - -  

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

160601 - - -  

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи 

живак 

200121 - - -  

 

Няма образувани опасни отпадъци на площадката за периода 2009 г. Притежателят на 

настоящото разрешително не е прилагал инструкция по Условие 11.3.11 за оценка на 

съответствието. Няма установени несъответствия и предприети коригиращи действия. 
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Таблица: Битови отпадъци 

Отпад

ък 
Код 

Годишно количество 

Годишно 

количество за 

единица продукт 
Временно 

съхранени

е на 

площадкат

а 

Транспорт

иран е – 

собствен 

транспорт

/външна 

фирма 

Съотв

етств

ие 
Количест

ва 

определе

ни с КР 

Реално 

измерено 

Количе

ства 

определ

ени с 

КР 

Реално 

измерен

о 

Битови 

отпадъ

ци 

200301 12  0,800   - - да 

 

Таблица: Оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 

на 

площадката 

Име на външната 

фирма 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Битови 

отпадъци 
200301 

По условие 

11.5.3 

По условие 

11.6.2 
- да 

 

Битовите отпадъци, образувани на площадката за периода 2009 г. са оползотворени в 

съответствие с определените в Условие 11.5.5 на настоящото разрешително изисквания, няма 

констатирани несъответствия и предприети коригиращи действия. 

По Условие 11.9.4.1. от КР – Резултати от мониторинга 

Мониторинг на състоянието на тялото на „Депо за неопасни отпадъци” с. Шишманци не е 

направен, поради това, че Депото не е било в експлоатация през този период. 

4.5. Шум 

Таблица: Шумови емисии 

Място на 

измерването 

Ниво на звуково 

налягане dB/A/ 

Измерено през 

деня/нощта 
Съответствие 

По границите на 

производствената 

площадка 

Дневно - 70 

Вечерно - 70 

Нощно - 70 

- 

- 

- 

 

В мястото на 

въздействие 

Дневно - 55 

Вечерно - 50 

Нощно - 45 

- 

- 

- 

 

 

Няма извършени наблюдения на общата звукова мощност на площадката, поради краткия 

период на работа на Инсталациите през 2009 г. Притежателят на настоящото разрешително не е 

прилагал инструкция по Условие 12.2.3., няма установени несъответствия и предприети 

коригиращи действия. 
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Жалби от живущи около площадката граждани, не са постъпвали. 

 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 

Таблица: Опазване на подземните води 

Показател 
Точка на 

пробовземането 

Концентрация 

в подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

Водно ниво    
Веднъж на 

шест мес. 
 

Електропроводимост  2000  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Обща твърдост  12  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Перманганатна 

окисляемост 
 5,0  

Веднъж на 

шест мес. 
 

Активна реакция  6,5-9,5  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Амониев йон  0,50  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Нитрати  50,0  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Нитрити  0,50  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Сулфати  250  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Хлориди  250  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Фосфати  0,50  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Флуориди  5,0  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Живак  1,0  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Кадмий  5,0  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Мед  2,0  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Никел  20  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Олово  10  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Селен  10  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Хром  10  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Алуминий  50  
Веднъж на 

две години 
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Желязо  200  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Калций  150  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Магнезий  80  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Манган  50  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Цинк  5,0  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Естествен уран  0,06  
Веднъж на 

две години 
 

Натрий  200  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Бор  1,0  
Веднъж на 

две години 
 

Антимон  5,0  
Веднъж на 

две години 
 

Арсен  0,05  
Веднъж на 

шест мес. 
 

Бензен  1,0  
Веднъж на 

две години 
 

Бензапирен  0,01  
Веднъж на 

две години 
 

1,2Дихлоретан  3,0  
Веднъж на 

две години 
 

Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 

 0,10  
Веднъж на 

две години 
 

Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен 
 10  

Веднъж на 

две години 
 

Пестициди  0,10  
Веднъж на 

две години 
 

Пестициди общо  0,50  
Веднъж на 

две години 
 

Цианиди  0,01  
Веднъж на 

две години 
 

 

Анализ на концентрациите на вредни вещества в подземните води не е направен през 2009 г. 

Притежателят на настоящото разрешително не е прилагал инструкция по Условие 13.8.2. за 

оценка на съответствието, няма установени несъответствия и  предприети коригиращи 

действия. 

Таблица: Опазване на почви 

Показател 
Пробовземна 

точка 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 
Съответствие 

-      
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На площадката няма замърсители, които биха могли да замърсят почвата, поради тази причина 

не се прави мониторинг на почви. 

По Условие 13.9.7. от КР – Всички инструкции са изготвени и се работи по изпълнението им. 

По Условие 15.3. от КР – Притежателят на настоящото разрешително не е прилагал План за 

собстен  мониторинг при анормални режими на Инсталациите по Условие 2, тъй като е нямало 

такива случаи. 

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

(ИППСУКР) 

По Комплексно Разрешително няма такава програма, тъй като Инсталациите и Съораженията 

работят в съответствие с изискванията на законодателството по околна среда. 

6. Прекратяване на работата на инсталации или части от тях 

През 2009 г. няма прекратяване на работата на Инсталации или на части от тях. 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

7.1. Аварии 

Таблица: Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

-      

 

През 2009 г. не са възниквали аварии. Не са предприети действия по прекратяване на аварийна 

ситуация или отстраняване  на последствията от нея. 

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

издадено КР 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител 

на 

оплакването 

Причини 
Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

-      

 

Оплаквания и възражения, свързани с дейността на инсталациите, за които е издадено КР, не са 

постъпвали през този период.  Не са предприети коригиращи действия. 
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8. Подписване на годишния доклад 

 

Декларация 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексно                  

разрешително № 380 – НО/2009 г. на „Депо за неопасни отпадъци и Инсталация за 

биологично разграждане по закрит способ” с. Шишманци, община Раковски;                                                                             

Оператор: Община Пловдив 

Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или МОСВ на копия от този 

доклад на трети лица. 

 

 

Подпис:                                                             Дата: 30.03.2010 г. 

 

Име на подписващия: Славчо Стоев Атанасов 

Длъжност в организацията: Кмет 

 


