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1. Увод 
 
Настоящият Годишен доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено 

Комплексно разрешително №120-Н0/2007г. се отнася за изпълнение на условията от 
Комплексното разрешително по време на строителството на Депо за сгуропепелина и гипс и 
обхваща периода 01 януари - 31 декември 2009 г. 

Дружеството “Ей И Ес Марица Изток 1”ЕООД започна строителна дейност на 
04.10.2007 г. на основание Разрешение за строеж №34/27.07.2007 г, за което РИОСВ гр. Стара 
Загора е уведомена с писмо с изх. №L-AES-WDF-MEW-0015 от 29.10.2007 г. 

Към момента  на изготвяне на Доклада е завършено изпълнението на основните 
строително-монтажни дейности и предстои приключването на довършителните дейности 
преди провеждане на пусково-наладъчните работи по следните подобекти : 
 
1. Система за транспортиране -изпълнител на строително-монтажните работи „Такраф 
България” ЕООД, доставчик „Такраф” ГМБХ 
Завършени са основните строително монтажните дейности по следните подобекти:  

• Верижен транспортьор СС-1А, L=19м. 
• Лентов транспортьор ВС-1В, L=130м. 
• Стандартен коритообразен, авариен, лентов транспортьор BC-1C, L=325м 
• Лентов питател AF-1, L=9,5м. 
• Стандартен коритообразен, авариен, лентов транспортьор BC-2, L=33,5м 
• Трансферна кула ТТ-0  (авариен авторазтоварен пункт), РЗП=ЗП=393 м2 
• Претоварен пункт ТТ-1 (трансферна  кула), РЗП=ЗП=245 м2 
• Тръбен транспортьор TC-3A, L=4535м. 
• Двоен автотоварен пункт TL-2, РЗП=ЗП=482 м2 
• Совалков транспортьор BC-4, L=13м. 
• Автотоварен лентов транспортьор BC-5А, L=4м. и BC-5В, L=4м. 

 
2. Трасе и обслужващ път на тръбен транспортьор (ТС-3А, L=4535 м) изпълнител 
„Строителство и монтаж” ЕООД гр. Раднево 
Завършени са строително  монтажните дейности по следните основни подобекта: 

• Премостващо съоръжение при км. 1+920 над водопровода за обслужващи води 
• Пътен надлез при км. 2+147 
• Ремонт на жп мостове при км. 3+184 
• Пътна връзка в участъка от км.  3+190 до км. 3+390, L=246 м. 
• Премостващо съоръжение при км. 3+272.60 
• Ремонт на жп мостове при км. 3+422 
• Площадка за претоварване от МТЛТ на автотранспорт, L=1100 м 

 

3.  Път за тежкотоварни автомобили - изпълнител БИНМАТ 1.  
Завършени са строително монтажните дейности по следните подобекти : 

• Път за достъп да промплощадката, L=820 м 
• Път за достъп до земеделските земи, L=155 м. 
• Път до депо „Дряново”, L=4235 м. 
• Питеен водопровод 
• Водомерна шахта за питейна вода при км. 2+023 
• Технологичен водопровод 
• Водохващане с помпена станция за промишлени води при км. 3+184 
• Напорен тръбопровод, L=4535 м. 
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4. Подобект Депо Дряново – изпълнители „Глобус” ЕООД  (изкопни и насипни дейности) и 
„Гимекспорт” ЕАД (доставка и полагане на геоматериали и дренажен слой). 
Завършени са строително- монтажните дейности по следните подобекти: 

• Първа клетка – фаза І, площ 257 дка, капацитет 3840000 т сухо вещество 
• Дънна дренажна система и долен изолационен екран – фаза І 
• Басейн за контактни води, F=30800 м2 
• Басейн за неконтактни води, F=20000 м2 
• Пътища за товарни автомобили – фаза І 
• Система за мониторинг и ограда 

 

Предстои завършване на строително- монтажните дейности на:  

• Първа клетка – фаза ІІ, площ 265 дка, капацитет 3845000 т сухо вещество 
• Дънна дренажна система – фаза ІІ 
• Долен изолационен екран – фаза ІІ 
• Пътища за товарни автомобили и ограда – фаза ІІ 

 
5. Подобект Административна площадка- изпълнител „ММ Конструкции” АД гр. София. 
Завършени са основните строително монтажните дейности и се извършват довършителни 
работи  по следните по-важни подобекти: 

• Административна сграда, РЗП=ЗП=1070 м2,  сграда за обслужващ персонал, 
РЗП=ЗП=133 м2, Битова сграда, РЗП=ЗП=740 м2 

• Противопожарно водоснабдяване с ПП резервоар РЗП=ЗП=147 м2, питейно 
водоснабдяване със сграда за помпена и хидрофорна уредба с РЗП=ЗП=58 м2, 
пречиствателна станция, РЗП=ЗП=72 м2   и площадкови ВиК мрежи 

• Бензиностанция с РЗП=ЗП=32 м2 и площадка за цистерни за гориво 220 м2 
• Склад за масла, РЗП=ЗП=145 м2  и склад  с РЗП=ЗП=145 м2 и открита складова площ 

1600 м2 
 
В заключителна фаза на изпълнение са следните подобекти:   

• Открит паркинг с за самосвали и за служебни МПС, Паркинг за лични МПС , 
• Автомивка с пречиствателно съоръжение, ЗП=ЗП=180 м2, ремонтна работилница, 

РЗП=ЗП=310 м2. 
• Озеленяване 

 
6. Подобект Ландшафтно възстановяване и интегриране в пейзажа на 
двукилометровата зона и други земи - изпълнител „Вегаланд” ЕООД гр. Стара Загора.  
Завършени са дейностите по трасето на транспортьора. 

 

Пусково-наладъчните работи на инсталацията се предвижда да започнат през месец 

април 2010 г. 

1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР) 
Депо за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ „ЕЙ И ЕС -3С Марица Изток 1” – т.5.4. от 

Приложение 4 на ЗООС 
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1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията 
 6280 гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора, ул. „Република” № 43 

1.3. Регистрационен номер на КР 
Комплексно разрешително №120-Н0/23.07.2007 г. 

1.4. Дата на влизане в сила на КР 
6.август.2007 г. 

1.5. Оператор на инсталацията  (притежател на разрешителното) 
“Ей И Ес- Марица Изток1” ЕООД. 

1.6. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора 
Оператор: “Ей И Ес- Марица Изток1” ЕООД. 

 Адрес:  6280 гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора,  

 ул. „Република” № 43 

Тел.:  +359 418 65505 

Факс:  +359 418 65515 

e-mail: svetoslav.nikolov@aes.com  

1.7. Лице за контакти 
Люси Александров Антонов – Специалист опазване на околната среда и осигуряване 

на разрешителни 

1.8. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти 
 Адрес:  6280 гр. Гълъбово, община Гълъбово, област Стара Загора 

 ул. „Република” № 43 

Тел.:  +359 8 85 85 85 00 

Факс:  +359 418 65515 

  e-mail: lyusi.antonov@AES.com    

1.9. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите извършвани в инсталациите 
Обхватът на дейността на “Ей И Ес Марица Изток 1” ЕООД включва проектиране, 

изграждане и експлоатация на инсталация за транспортиране и депониране на отпадъчния 

продукт (сгурия, пепел и гипс) от ТЕЦ “Ей И Ес-3С Марица Изток 1” до депото за 

сгуропепелина и гипс. Инсталацията се състои от: 

• конвенционален гуменолентов транспортьор от силозите на ТЕЦ “Ей И Ес-3С 

Марица Изток 1” до претоварна станция; 

mailto:svetoslav.nikolov@aes.com
mailto:lyusi.antonov@AES.com
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• тръбен гуменолентов транспортьор до претоварна станция за камиони; 

• път за транспортиране с камиони на сгуропепелината и гипса до депото; 

• промишлена площадка (промплощадка) с обслужващи сгради 

• депо за сгуропепелина и гипс. 

Депото за сгуропепелина и гипс е неразривна част от дейността на ТЕЦ “Ей И Ес-3C Марица 

Изток 1, което се изгражда в близост до съществуващата ТЕЦ “Марица Изток 1”, нова 

електроцентрала с капацитет 670 MW. 

В зависимост от натоварването на мощностите на  ТЕЦ “Ей И Ес-3С МИ1” годишно ще се 

образуват, транспортират и депонират на Депо за сгуропепелина и гипс отпадъци в 

количества  до 3 153 600 тона (сухо вещество): 

• сгурия (пещна дънна пепел) – 189 216 тона/год.; 

• пепел (летлива) от електрофилтрите – 1 434 888 тона/год.; 

• гипс от СДГ – 1 529 496 тона/год. 

След въвеждане в експлоатация, в съответствие с условие 11.6.2., на депото ще се извършва 

операция по обезвреждане  на следните отпадъци: 

• 15 02 03 - абсорбенти, филтърни материали, кърпи за изтриване и предпазни 

облекла, различни от упоменатите в 15 02 02, 

• 19 08 02 - отпадъци от пясъкоуловители (от първичен утаител), 

• 19 08 05 – утайки от пречистване на отпадъчни води от населени места (утайки от 

съоръжението за пречистване на битово фекални води), 

• 19 08 14 - утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, 

различни от упоменатите в 19 08 14 (утайки от контактно езеро), 

• 20 03 03 – отпадъци от почистване на улици (отпадъци от пречистване на откритите 

площи на площадката), образувани при експлоатацията на Депо за сгуропепелина и 

гипс. 

Не се предвижда приемането на други отпадъци на депото, включително и на такива от 

други инсталации. 

Чрез система от транспортьори и товарни автомобили, отпадъците от изгарянето ще 

бъдат извозвани до депото на Ей И Ес МИ1 за сгуропепелина и гипс, където ще се 
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осъществява окончателното им обезвреждане. Предвижда се депото за отпадъци да бъде 

експлоатирано в продължение на 15 години. 

Депото се изгражда на теренът на старото насипище “Дряново”, използвано в 

миналото от Мини “Марица Изток” ЕАД, където е насипвана разкривка от рудниците 

“Трояново 1” и “Трояново – север”. Депото се намира на около 9 километра от новата 

електроцентрала и ще притежава капацитет, достатъчен за депониране на отпадъците от 

експлоатацията на електроцентралата в продължение на 15 години. 

При проектирането и експлоатацията на депото ще бъдат спазени всички изисквания 

на българското и европейското законодателството, относно изграждането и експлоатацията на 

депа за отпадъци. 

Депонирането на пещната дънна пепел, летливата пепел и гипса ще се извършва в 

клетки (участъци), с предварително положен долен изолиращ екран. Капацитетът на първата 

клетка (участък) ще бъде достатъчен за осигуряване на експлоатацията на електроцентралата 

в продължение на около две години, в зависимост от натовареността на мощностите на ТЕЦ 

“Ей И Ес-3С МИ1” . В периода на експлоатация на всяка една от клетките, ще се пристъпи 

към изграждане на следващата клетка с цел осигуряване на обем за депониране на отпадъци. 

На територията на депото, сгуропепелината и гипсът ще се насипват смесено в съответната 

клетка с помощта на булдозери и уплътняват при последващото тяхно придвижване. 

Булдозерите ще оформят работен фронт, който ще се премества постепенно по протежението 

на клетката. Малките размери на работния фронт ще допринесат за ограничаване на 

възможностите за отвяване на прах, за което ще способства и приблизително 15 %-ното 

влагосъдържание на сгуропепелната маса и още по-високото от тази стойност 

влагосъдържание на гипса. Предвижда се влажността на смесения материал при насипване на 

транспортьора да е около 22%. В последствие уплътнената маса ще бъде покрита с горен 

изолиращ екран, състоящ се от 

o уплътнен 0.6 м слой глина 

o 0.5 м дренажен слой 

o 2 м почвено покритие 

o покриване с подходяща растителност 

След приключване на експлоатацията на депото в съответствие с комплексното 

разрешително и българското законодателство ще бъдат осъществявани след експлоатационни 

грижи - мониторинг на подземните води и топографията на депото, за период не по-кратък от 

30 години. 
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1.10. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната 
среда. 

В “Ей И Ес –Марица Изток 1” ЕООД са назначени и определени със заповед лицата 

отговорни за управлението на околната среда. 

По изпълнение на КР са ангажирани и Мениджъри и специалисти по безопасност, 

здраве и околна среда на Ей И Ес МИ1, изпълнителите на проекта и техните подизпълнители 

1.11. РИОСВ на чиято територия е разположена инсталацията 
РИОСВ – Стара Загора, 6000 гр. Стара Загора, ул. “Стара Планина” № 2, п.к. 307 

1.12. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 
 “Източно беломорски район”, 4000 гр. Пловдив, ул. “Булаир” № 26, ет. 5 

2. Система за управление на околната среда 

2.1. Структура и отговорности 
 

Условие 5.1.1.  

Определени са лицата, отговорни за изпълнението на условията в разрешителното и 

персонала, ангажиран с конкретни дейности по изпълнение на условията в КР: 

Лица, отговорни за изпълнението на условията в разрешителното са : 

- Мениджър по договорите; 

- Специалист опазване на околната среда и осигуряване на разрешителни 

Лица, ангажирани с конкретни дейности по изпълнение на КР:  

- Специалист опазване на околната среда и осигуряване на разрешителни 

- Техническия ръководител на всеки от изпълнителите и подизпълнителите 

- Отговорници по здраве,  безопасност и околна среда  на всеки от изпълнителите и 

подизпълнителите 

Организационната структура за управление на околната среда по време на 

строителство е утвърдена от Управителя. 

Условие 5.1.2 

Изготвен е списък на лицата, отговорни за изпълнението на условията в 

разрешителното и персонала, ангажиран с конкретни дейности по изпълнение на условията в 

КР за фазата на строителството. 

2.2. Обучение 
В КР няма условия за обучение на персонала за етапа на строителството. 
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За повишение на екологичната култура и отговорности на персонала ангажиран в 

строителната дейност, всеки отговорник по безопасност и здраве от изпълнителите извършва 

периодични инструктажи, включващи и въпроси свързани с  опазване на околната среда. 

През отчетната година всеки изпълнител е провел документиран инструктаж на 

работниците и служителите за запознаване с изискванията на инструкциите по отношение 

опазването на въздуха, водите и дейности с отпадъци. 

2.3. Обмен на информация 
В КР не са заложени общи условия за обмен на информация за етапа на 

строителството. 

 

Условие 5.3.1. 

Списъкът на персонала, ангажиран с отговорности и конкретни дейности по 

изпълнение на условията в КР, включително имена, длъжност, местоположение на работното 

място и телефон за контакт, утвърден със заповед на изпълнителния директор се съхранява и 

се актуализира при необходимост. 

 

Условие 5.3.2 

Дружеството притежава утвърден актуален списък с органите, които трябва да бъдат 

уведомявани съгласно условията на КР, техните адреси и начини на контакт. Списъкът е 

достъпен за всички работещи.  

Компетентните органи, с които се води кореспонденция по различни аспекти на КР са: 

− Министерство на околната среда и водите, 1000 гр. София, ул. “Ул. Гладстон” № 67 

− Изпълнителна агенция по околна среда, 1618, гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” №136 

− РИОСВ – Стара Загора, 6000 гр. Стара Загора, ул. “Стара Планина” №2, ПК 307 

− Басейнова дирекция “Източнобеломорски район”, 4000 гр. Пловдив, ул. “Булаир” 

№26, ет. 5. 

− Общински власти: Община Гълъбово , гр. Гълъбово, ул. „Цар Симеон Велики “ 

№59, тел. 0418/62031. 

− Областен управител: Областна администрация Стара Загора, ул. “Цар Симеон 

Велики “ №108, тел. 042/601-401, 613-242. 

− Органи на Държавна агенция “Гражданска защита”: Областна администрация 

Стара Загора, ул. Цар Симеон Велики “ №108, тел. 042/640-164, 613-228, 305 - 79. 
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2.4. Документиране 
Изпълняват се следните дейности по документиране: 

- поддържа се актуален списък на нормативните документи, имащи отношение към 

извършваните дейности на площадката; 

- поддържа се списък с инструкциите, които се изискват от КР за етапа на 

строителството и копие от тях са предадени на изпълнителите на проекта. 

Условията изискващи документиране на изпълнение на дейностите по КР за етапа на 

строителство са:  

 

Условие 9.3.3.2 

Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на 

неорганизираните емисии, генерирани от дейността на площадката се отразяват в отделен за 

всеки изпълнител дневник. 

 

Условие 10.4.1 

Резултатите от мониторингът на контролираните параметри на пречиствателното 

съоръжение каломаслоуловител за повърхностни води на промплощадката през 2009 година 

са документирани. 

 
Условие 10.4.2 

Резултатите от прилагане на инструкцията за периодична оценка на съответствието на 

стойностите на контролираните  параметри (количество на задържаните масла и утайка) по 

Условие 10.1.1.8.3 на пречиствателно съоръжение каломаслоуловител за повърхностни води 

на промплощадката по време на строителството през 2009 г са:  

• Брой извършени проверки -  12  

• Установени несъответствия – няма  

• Предприети коригиращи действия -  няма 

 

Условие 10.4.4 

Резултатите от проверките на оценката на съответствието на показателите за качество 

на отпадъчните води от пречиствателно съоръжение каломаслоуловител за повърхностни 

води на промплощадката през 2009 г с определените в разрешителното са документирани и 

съхранени и са докладвани в точка 4.3 от настоящия доклад.  
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2.5. Управление на документи 
В КР не са посочени общи условия за управление на документи за етапа на 

строителството. 

2.6. Оперативно управление 
В периода август 2007 г.– март 2008 г. са изготвени всички необходими инструкции по 

условията на КР, отнасящи се за етапа на строителството. Инструкциите се съхраняват в 

писмен вид на площадката. 

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 
Изготвени са всички необходими инструкции за периодична оценка на съответствието, 

проверка и коригиращи действия по условията на КР, отнасящи се за етапа на строителството. 

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 
Плана за действие при аварийни ситуации (наричан също Авариен план) е създаден за 

да регламентира действията на персонала, осъществяващ техническата експлоатация на ”Депо 

за сгуропепелина и гипс от ТЕЦ “Ей И Ес Марица Изток 1” в случаите на: 

− аварийна ситуация от природни бедствия; 

− авария на хидротехническото съоръжение или част от него; 

− заплаха от терористичен акт. 

Всеки от изпълнителите на строителните дейности прилага „План за здравословни и 

безопасни условия на труд и околна среда” и процедура за действие при аварии, която е част 

от този план. 

Планът за действия при бедствия, аварии и катастрофи има следните задачи: 

− осигуряване на необходимите материали, техника и средства за ефективни 

действия по предотвратяване на последиците;  

− подготовка на личния състав на обекта за действия; 

− начина на оповестяване и привеждане в готовност на персонала и съответните 

формирования; 

− осигуряване управлението на действията на персонала; 

− осигуряване реда за въвеждане на плана в действие и информиране на 

работниците и на застрашеното население. 

2.9. Записи 
В КР няма общи условия за записи на данни за етапа на строителството.  
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Независимо от това, се водят записи относно: извършвания мониторинг, вкл. 

протоколи от анализи и дневник за регистриране на резултатите от мониторинга; отчетна 

книга за отпадъците, протоколи за оценка на съответствието и предприемане на коригиращи 

действия, транспортни карти за отпадъци, доклади за инциденти и др. 

2.10. Докладване 
 

Условие 5.10.1. 

Настоящият доклад е в изпълнение на това условие. Той е изготвен съгласно Образец 

на годишен доклад, утвърден от Министъра на Околната следа и водите със заповед №РД-

806/31.10.2006 

Условие 5.10.2. 

В изпълнение на това условие от КР е извършено докладване резултатите от 

собствения мониторинг на шум  за етапа на строителството ежемесечно. 

Условие 7.5 

През  отчетния период не са възниквали ситуации с аварийни или други замърсявания  

свързани с изпускане на  замърсяващи вещества в околната среда, поради което не е 

извършвано уведомяване на компетентните органи по  Условие 7.1 и 7.2 от КР 

2.11. Актуализация на СУОС 
 

Условие 5.11.1.  

Не са възникнали основания за актуализиране на системата за управление на околната 

среда. 

Условие 7.3. 

Операторът информира РИОСВ и Басейнова дирекция Източнобеломорски район 

Пловдив за резултатите от мониторинга, определен с условията на разрешителното в частта 

води. 

Условие 7.4. 

С писмо L-AES-WDF-MEW-0073/05.02.2009 г. МОСВ, ИАОС и РИОСВ са 

информирани за планирана промяна в работата на инсталацията относно количества изкопани 

земни маси и образувани отпадъци по време на строителство.  
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3. Използване на ресурси  

3.1. Използване на вода 
 

Условие 8.1.1  

За инсталацията е издадено разрешително за водовземане на повърхностен воден обект  

№003934/22.11.2006 г. от яз.”Розов кладенец”. С Решение № 217/18.09.2009 г. на Министъра 

на околната среда и водите, разрешително за водовземане на повърхностен воден обект  

№003934/22.11.2006 г. е изменено както следва:  

-  Раздел „Срок за завършване на строителството” става „Начален срок за упражняване на 

правото на водовземане” и  се изменя както следва:  месец октомври 2009 г. 

Условие 8.1.1.1  

Сключен е договор №  WDF-AG-098/01.10.09 с „Водоснабдяване и канализация” 

ЕООД , гр.Стара Загора за доставка на  вода за питейно битови нужди от магистрален 

водопровод „Червеняково”. Количеството на консумираната вода ще се отчита по водомер 

монтиран непосредствено след отклонението от магистрален водопровод Червеняково. 

 

Условие 8.1.6 

През 2009 г. не е използвана вода за производствени нужди, тъй като инсталацията е в 

етап на строителство. В тази връзка не е осъществявана и оценка на съответствието. 

3.2. Използване на енергия 
В КР не са поставени условия, ограничаващи разхода на енергия по времето на 

строително монтажните дейности. 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
В КР не са поставени условия, ограничаващи употребата на суровини, спомагателни 

материали и горива по времето на строително монтажните дейности. 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 
Условия за вида, количествата и начина на съхраняване на суровини, спомагателни 

материали, горива и продукти по времето на строително монтажните дейности не са 

поставени. 
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4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR. 
По време на строителството във въздуха, водите и почвите не се изпускат  замърсители 

от списъка на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (EPEBB) и PRTR. 

Извършено е докладване за 2009 г. 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
Условие 9.1.  

По време на строителството на Депо за сгуропепилина и гипс всички изпълнители 

прилагат План за контрол на неорганизирани емисии на прах, извършвайки следните 

дейности за предотвратяване /намаляване на неорганизираните емисии на прах : 

• извършват изкопните работи след предварителна подготовка на земните маси чрез 

оросяване 

• овлажняват откритите временни складове за глина, пясък и баластра 

• уплътняват складираните изкопни материали 

• покриват с платнища камионите за транспортиране на глина, пясък и баластра 

• оросяват пътищата, по които преминават автомобилите  

• провеждат периодични инструктажи и обучение на персонала 

 

Условие 9.1.1.3 

В края на 2009 г. започна изграждане на лесозащитен пояс от северната страна на 

депото към с.Обручище. Преди въвеждане  в експлоатация  лесозащитен пояс ще бъде 

завършен. 

 
Условие 9.1.3  

Всеки изпълнител прилага инструкция за периодична оценка на наличието на 

източници на неорганизирани емисии, установяване на причините и предприемане на мерки 

за ограничаването им. Резултатите се документират в дневник. През отчетния период не са 

констатирани несъответствия. 

Условие 9.1.4  

Всеки изпълнител прилага инструкция за периодична оценка на спазването на мерките 

за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, генерирани от строителните 

дейности на площадката. Резултатите се документират. В отчетния период не са констатирани 

несъответствия. 
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Условие 9.3.3.2 

Изпълнението на мерките за предотвратяване/ намаляване на неорганизираните емисии 

на площадката се отразява в дневник от всеки изпълнител. 

Условие 9.3.3.3  

За периода на строителство няма изпускане на замърсители във въздуха, мониторинг 

на качеството на атмосферния въздух не се изисква. 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
Условие 10.1.1.1 и Условие 10.1.1.6 

Каломаслоуловителят за повърхностни води на промплощадката по време на 

строителство, в съответствие изискванията на таблица 10.1.1.1 е изграден и въведен в 

експлоатация. 

Условие 10.1.1.8.1 

Инструкцията за поддържане на оптимални стойности на контролираните параметри 

на каломаслоуловителя е разработена. 

Условие 10.1.1.8.3 

Инструкция за  периодична оценка на съответствието на стойностите на 

контролираните параметри на каломаслоуловител е разработена и е прилагана в случай на 

заустване на води от промплощадката. 

Условие 10.1.1.8.5 

Инструкция за  периодична оценка и поддръжка на каломаслоуловител е разработена и 

е прилагана в случай на заустване на води от промплощадката. 

Условие 10.1.2.1 

Повърхностните води от промплощадката се  заустват  след каломаслоуловител, в дере 

ляв приток на р. Соколица, (ІІ категория водоприемник) в съответствие с изискванията на 

индивидуалните емисионни ограничения. 

Условие 10.1.4.1 

През отчетния период е  извършван собствен мониторинг от акредитирана лаборатория 

на повърхностни води от промплощадката съгласно изискванията на комплексното 

разрешително.  

Условие 10.1.4.3 

Количеството на заустените отпадни води се отчита по показанията на измервателно 

устройство, монтирано в ревизионна шахта, разположена след каломаслоуловителя и се 
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документира в заведен към началото на строителните дейности дневник. За 2009 г. количество 

на  заустена вода е 173 м3. 

Условие 10.2.2.1. 

Битово фекалните отпадъчни води се отвеждат единствено в предвидените за целта 

химически санитарни възли. 

Условие 10.1.4.4 

Инструкцията за оценка на съответствието на резултатите от собствения мониторинг с 

индивидуалните емисионни ограничения за повърхностни води на промплощадката, 

установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи действия е 

разработена и  е прилагана през отчетния период в случай на заустване на води от 

промплощадката. 

Условие 10.4.1 

През отчетния период са документирани  и се съхраняват резултатите от мониторинга 

на контролираните параметри по изпълнение на условие 10.1.1.8.1. 

Условие 10.4.2 

През отчетния период е прилагана инструкция за оценката на съответствието на 

показателите за качество на отпадъчните води от пречиствателно съоръжение 

каломаслоуловител за повърхностни води на промплощадката с показателите определените в 

комплексното разрешителното . Документирани и съхранени  са следните резултати:   

• Брой извършени проверки -  3 бр. (само при заустване на  дъждовни води) 

• Установени несъответствия : активна реакция ( рН) - 2 бр.; неразтворени вещества 

(НРВ) – 1 бр.; нефтопродукти – 3 бр.: 

• Предприети коригиращи действия : 

- изграждане на допълнителен утайник 

- почистване на системата за събиране на води 

- проверка техническото състояние на ЛПС 

- поставяне на допълнителен текстилен филтър 

- инструктаж на персонала. 

Условие 10.4.3 

През отчетния период  резултатите от собствения мониторинг на показателите за 

качество на отпадъчните води се документират и съхраняват.  

Условие 10.4.4 
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През отчетния период  резултатите от собствения мониторинг на повърхностни води от 

промплощадката по условие 10.1.4.1.и оценка на съответствието на показателите за качество и 

количеството на повърхностните води по условие 10.1.4.3 и условие 10.1.4.4 са 

документирани и се съхраняват. Резултатите са докладвани с Условие 10.4.2. 



 

4.4. Управление на отпадъците 
 

Условие 11.1.1. 

През отчетния период на  2009 г. образуваните отпадъци са както следва: 

Таблица 11.1. Производствени отпадъци, образувани по време на строителните работи 
Отпадък Код Количество  

по КР. 
 t/у 

Количество 
за 2009 г. 

 t/у 

Временно 
съхраняване 

Оползотворяване, 
преработване и 
рециклиране 

Обезвреждане 

Излезли от употреба 
Гуми 

16 01 03 1.00 0,75 Да - Условие 
11.3.4. 

Предаване на 
фирми - 
Условие 
11.5.1. 

Не 

Дървесен материал 17 02 01 3.00 0,045 Да - Условие 
11.3.4. 

Предаване на 
фирми - 
Условие 
11.5.1. 

Не 

Пластмаса 
 
 

17 02 03 
 
 

1.00 9,49 
 

Да - Условие 
11.3.4. 

Предаване на 
фирми - Условие 

11.5.1. 

Не 

Изкопани земни 
маси, различни от 
упоменатите в 17 
05 05 

17 05 06 200 1231429 
м3 

Да - Условие 
11.3.4 

Условие 11.5.2. Не 

Хартиени и 
картонени опаковки 

15 01 01 - 2,1 Отпадъкът не фигурира в таблицата за 
разрешените отпадъци по време на строителство 

(разрешен е по време на експлоатация) 

 

Отпадък Код Количество  
по КР. 

 t/у 

Количество 
за 2009 г. 

[t/у] 

Оползотворяване, 
преработване и 
рециклиране 

Обезвреждане 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 35 10,148 Не Предаване на 
фирми - 
Условие 
11.6.1. 

 

За отчетния период на 2009 год. по време на строителните работи опасни отпадъци  

(Таблица 11.2 от КР)  не са образувани или съхранявани на работната площадка. 

През отчетния период са надвишени количеството  на  следните отпадъци :  

• отпадък с код  17 02 03 -  пластмаси 

• отпадък с код 17 05 06  - изкопани земни маси, различни от упоменатите в 

170505 

• отпадък с код 15 01 01-  хартиени и картонени опаковки.  
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Тези несъответствия се дължат на  факта, че заявлението за разрешително е изготвено 

на база идеен проект, който претърпя изменения при изготвяне на  работния проект. С наше  

писмо с изх.№ L-AES-WDF-MEW-0073/5.02.2009 г. още  в началото на 2009 г. са  

информирани МОСВ, ИАОС и РИОСВ гр. Стара Загора и е заявена необходимостта от 

актуализиране на комплексното разрешително. В резултат на това Комплексно разрешително 

№120-Н0/2007 г. е актуализирано с Решение № 120-Н0-И0-А1/2009 г. на МОСВ (писмо на 

МОСВ с изх. № 26-00-4348/23.11.2009 г.). Актуализираното комплексно разрешително влиза в 

сила от 01.01.2010 г. (писмо на МОСВ с изх. № 91-00-40/18.01.2010 г.). 

Останалите отпадъци образувани по време на строителните работи  не превишават 

разрешените количества и са предадени за оползотворяване,  преработване или рециклиране  

единствено на фирми или лица, притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО или комплексно 

разрешително за извършване на дейности за третиране на отпадъци. 

През отчетната година на площадката не са образувани следните отпадъци 

- опаковки от дървесни материали    150103 

- абсорбенти и филтърни материали   150203 

- смеси от бетон тухли и керемиди   170107 

- дървесен материал -    170101 

- стъкло       170202 

- асфалтови смеси –      170102 

- желязо и стомана      170605 

- строителни материали на основата на гипс  170802  

Условие 11.1.2 

  Актуализираната програмата за управление на отпадъците в съответствие с КР и 

Закона за управление на отпадъците  е утвърдена от  РИОСВ гр. Стара Загора с писмо с изх.№ 

1313/19.03.2008 г. 

Условие 11.2.1 

През отчетния период всички образувани на площадката отпадъци се събират съгласно 

изискванията на Глава ІІ, Раздел І на Наредба за изискванията за третиране и транспортиране 

на производствени и на опасни отпадъци, на определените за целта места. 

Условие 11.2.2 

Операторът събира всички отпадъци генерирани по време на строителните работи 

разделно, при спазване на представената в заявлението схема за разделно събиране на 

отпадъци и в съответствие с нормативната уредба по околна среда. 
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Условие 11.2.3 

При извършване на дейност събиране, при наличие на техническа възможност 

отпадъците се подлагат на обработка за намаляване степента на тяхната опасност, техния 

обем и/ или привеждането им в удобен за транспортиране и съхраняване вид.  

 

Условие 11.2.5 

За отчетния  период не са събирани и/или съхранявани масла. 

 

Условие 11.2.6 

За отчетния период не са събирани оловни акумулаторни батерии. 

 

Условие 11.2.7 

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието по отношение 

събирането на отпадъците  с условията на комплексното разрешителното, на установяване на 

причините за несъответствия и за предприемане на коригиращи действия.  

От направените 12 проверки е установено едно  несъответствие: - няма свободен обем 

в съдовете за събиране на хартиени и картонени опаковки на площадка №6. 

 

Условие 11.3.1 

Отпадъците се съхраняват  временно за срок не по-дълъг от: 

- три години при последващо предаване за оползотворяване 

- една година при последващо предаване за обезвреждане 

 

Условие 11.3.4 

Производствените неопасни отпадъци се съхраняват на площадки, които имат трайна 

настилка /бетон/, имат ясни надписи относно ползвателя на площадката, работното  време и 

вида на отпадъците, които се съхраняват в тях, осигурени са с пожарогасител  и са ясно 

отделени от останалите съоръжения на обекта с ограничаващо достъпа до тях ограждение. 

Изкопаните земни маси с код 17 05 06, образувани при строителството, които съгласно 

условие 11.5.2. се съхраняват на открито.  

На територията на инсталацията  са обособени  следните 7 площадки за временно 

съхранение на отпадъци образувани по време на строителните работи: 

Площадка 1  – склад 1 за метална конструкция 
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• отворен метален контейнер за желязо и стомана -   код 17 04 05 

• затворен метален контейнер за смесени битови отпадъци -   код 20 03 01 

 

Площадка 2  – склад 2 за метална конструкция 

• отворен метален контейнер за желязо и стомана -    код 17 04 05 

• затворен метален контейнер за смесени битови отпадъци -    код 20 03 01 

 

Площадка 3 – трасе на обслужващ път 

• затворен метален контейнер за смесени битови отпадъци-    код 20 03 01  

• отворен метален контейнер за желязо и стомана -    код 17 04 05 

 

Площадка 4 –изкопни дейности при депо за сгуропепелина и гипс 

• открита площадка за събиране на стари гуми върху дървени евро палети -  код 16 01 

03 

• затворен метален контейнер за смесени битови отпадъци -   код 20 03 01  

 

 Площадка 5-асфалтов път 

• затворен метален контейнер за смесени битови отпадъци -    код 20 03 01  

 

Площадка 6 - полагане на долен изолиращ екран 

• затворен метален контейнер за смесени битови отпадъци-     код 20 03 01  

• открита площадка за събиране на хартиени и картонени опаковки - код 15 01 01 

• затворен метален контейнер за пластмаса, отпадък с   код 17 02 03 

 

Площадка 7 - административна площадка 

• отворен метален контейнер за желязо и стомана с    код 17 04 05 

• метален контейнер за дървесни отпадъци -      код 17 02 01 

• затворен метален контейнер за смесени битови отпадъци -    код 20 03 01  

През отчетния период  не са образувани и не се съхраняват други видове отпадъци. 

 

Условие 11.3.4.1. 1 

През отчетния период  не са образувани и не се съхраняват опасни отпадъци -

отработени моторни масла. 
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Условие 11.3.4.1.2. 

През  отчетния период не са генерирани и не се съхраняват оловни акумулаторни 

батерии. 

Условие 11.3.9. 

Временното съхранение се осъществява по начин, който не позволява смесване на 

опасни отпадъци с други отпадъци, смесване на оползотворими с неоползотворими отпадъци, 

както и смесване на опасни отпадъци с други вещества, включително разреждане на опасни 

отпадъци. 

Условие 11.3.10. 

Прилага се инструкция за оценка на временното съхранение с условията на 

разрешителното, на причините за установените несъответствия и за предприемането на 

коригиращите действия.  

От направените 12 проверки е установено едно несъответствие  -  няма свободен обем 

в съдовете за събиране на хартиени и картонени опаковки на площадка №6. 

 

Условие 11.4.1 

Транспортирането на отпадъци извън площадката е извършено единствено от фирми, 

притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за извършване на такава дейност, регистрационен 

документ по чл.12 от ЗУО, или комплексно разрешително, въз основа на писмен договор. 

За отчетния период  са транспортирани отпадъци от следните фирми, притежаващи 

съответните разрешителни: 

• „Феникс Гама”АД гр.Хасково Решение 14-ДО-50-00/23.01.06 - отпадъци от хартиени и 

картонени опаковки, пластмаса 

• Макс ООД , гр.Стара Загора, Решение 13-ДО-184-00/19.04.07 – стари автомобилни гуми. 

•  „Бул-акс” ЕООД гр.Раднево, притежаващ разрешително по чл.37, изменено и допълнено с 

Решение №13-ДО-142-02 от 27.12.2007г.-отпадъци от пластмаса, желязо и стомана, 

хартиени и картонени опаковки. 

• „Благоустройство и чистота” ЕООД, притежаващ разрешително по чл.37, утвърдено с 

Решение 13/09.06.2008 г - смесени битови отпадъци. Срока на решението е изтекъл на 

16.07.2009 г.  Предприета е корективна мярка, като от всички подизпълнители и изискано 

да бъде сключен договор с фирма притежаващ разрешително по чл.37 или комплексно 

разрешително в срок до 30.03.2010 г.  
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Условие 11.4.2.1. 

За всяка партида транспортиран производствен и битов отпадък има изготвени и се 

съхраняват съпроводителни документи. 

 

Условие 11.4.3. 

Прилага се инструкция за периодична оценка на съответствието на транспортирането 

на отпадъците с условията на разрешителното, на причините за установени несъответствия и 

за предприемане на коригиращи действия..  

Извършени са  12 оценки на съответствието, като  не са  установени несъответствия: 

 
Условие 11.5.1 

През отчетния период е извършвано предаване на отпадъци за оползотворяване, 

преработване и рециклиране единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО 

за извършване на такава дейност, комплексно разрешително или лиценз по чл. 54 ЗУО въз 

основа на писмен договор. 

През 2009 г.  отпадъци са предавани на  следните фирми, притежаващи съответните 

разрешителни:  

• „Феникс Гама”АД гр.Хасково Решение 14-ДО-50-00/23.01.06 – оползотворяване на 

отпадъци от хартиени и картонени опаковки, пластмаса.  

• „Макс” ООД , гр.Стара Загора, Решение 13-ДО-184-00/19.04.07 – излезли от употреба 

автомобилни гуми. 

 

Условие 11.5.2 

Изкопаните земни маси образувани при строителството на депото се използват за 

оформяне на ландшафта на депото за сгуропепелина и гипс. 

За 2009 г. при изграждане на депото са оползотворени 963 093 м3. 

От 01.01.2010 г. с Решение №120-Н0-И0-А1/2009 г. за актуализиране на Комплексно 

разрешително №120/2007 г. Условие 11.5.2. е отменено . 

Условие 11.5.3 

Прилага се   инструкция за оценка на съответствието на оползотворяване , 

преработване и рециклиране на отпадъци с определените с условията на разрешителното, 

установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия. 
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През отчетния период са извършени 12 оценки, като  не са констатирани 

несъответствия.  

 

Условие 11.6.1. 

През отчетния период е извършвано предаване на отпадъци за обезвреждане 

единствено на фирми, притежаващи разрешение по чл.37 от ЗУО за извършване на такава 

дейност или комплексно разрешително въз основа на писмен договор. 

През 2009 г.  са предавани за обезвреждане  смесени битови отпадъци на фирма  

„Благоустройство и чистота ЕООД” гр. Гълъбово притежаваща разрешително за дейности с 

отпадъци  13/09.06.2008 г. Срока на решението е изтекъл на 16.07.2009 г. Депонирането на 

отпадъците се извършва на депо със статут на действащо. От всички подизпълнители и 

изискано в срок до 30.03.2010 г. да сключат договор с фирма притежаващ разрешително по 

чл.37 или комплексно разрешително.  

 

Условие 11.6.4. 

Прилага се инструкция за оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъците с 

определените в условията на комплексното разрешителното  

През отчетната година са извършени 12 оценки за обезвреждане на отпадъците. 

Констатирани са следните  несъответствия за месеците от август до декември:  

 - Фирма „Благоустройство и чистота” ЕООД, притежаващ разрешително по чл.37, 

утвърдено с Решение 13/09.06.2008 г от 16.07.2009 г е  с изтекъл  срок на разрешителното за 

третиране (депониране) на смесени битови отпадъци. Предприета е коригираща мярка като от  

всички подизпълнители и изискано в срок до 30.03.2010 г. да сключат договор с фирма 

притежаващ разрешително по чл.37 или комплексно разрешително.  

 

Условие 11.7.1. 

Отчитат се  месечните количества отпадъци по време на строителството и се 

документират  в отчетни книги по реда на Наредба 9/28.09.2004 г. 

 
Условие 11.7.2. 

Прилага се инструкция за  измерване или изчисление на образуваните количества 

отпадъци. 
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Условие 11.7.3. 

 Оценка на съответствието на образувани през 2009 г. отпадъци  по време на 

строителството  с определените в условията на комплексното разрешителното  е извършена в 

началото на 2010 г.  

През отчетния период са  констатирани несъответствия на количества за следните 

отпадъци  :   

отпадък с код  170203 -  пластмаси в количество 9,49 тона при разрешено 1 тон. 

Превишението се дължи на факта, че посочените в заявлението количества са изчисление на 

база идеен проект. 

отпадък с код 170506  - изкопани земни маси, различни от упоменатите в 170505 при 

количества по КР 200 тона са генерирани 1 231 429 м3 

отпадък с код 150101-  хартиени и картонени опаковки генерирани в количество 2,1 

тона при разопаковане на геосинтетичните материали на депото. Този вид отпадък не 

фигурира в таблица 11.1 за производствени отпадъци, образувани по време на строителните 

работи.  

Причина за тези несъответствия са изменения в идейния проект на база, на който са 

определени вида и количеството на отпадъците. 

За отстраняване на несъответствията са предприети необходимите корективни 

действие и  Комплексно разрешително №120-Н0/2007 г. е актуализирано с Решение № 120-

Н0-И0-А1/2009 г. на МОСВ (писмо на МОСВ с изх. № 26-00-4348/23.11.2009 г.). 

Актуализацията на комплексно разрешително влиза в сила от 01.01.2010 г. (писмо на МОСВ с 

изх. № 91-00-40/18.01.2010 г. 

Условие 11.9.1 

Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват съгласно 

изискванията на Наредба № 9/28.09.2004 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 – 

дейностите с отпадъци се отразяват в отчетни книги. 

 

Условие 11.9.2  

През  2009 год количеството на образуваните отпадъци  по време на изграждане на 

инсталацията са както следва: 
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Отпадък Код Количество  
по КР. 

 t/у 

Количество  
за 2009 г. 

 t/у 

Съответствие 
Да/не 

Излезли от употреба 
гуми 16 01 03 1.00 0,75 

да 

Дървесен материал 17 02 01 3.00 0,045 да 

Пластмаса 17 02 03 
 1.00 9,49 

 
не 

Хартиени и картонени 
опаковки 15 01 01 - 2,1 

не 

Изкопани земни маси, 
различни от 
упоменатите в 17 05 05 

17 05 06 200 1231429 
не 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 35 10,148 да 

 
Условие 11.9.5 

Приложена е оценка на съответствието на наблюдаваните годишни количества за 2009 

отпадъци с определените такива. 

 

Условие 11.9.6 

Всяка информация, чието документиране се изисква с условие 11.9. се съхранява за 

срок не по-малко от 5 календарни години, освен ако не е указано друго в нормативната уредба 

по околна среда.  

4.5. Шум 
Основните източници на шум на територията на площадката са характерни за всеки 

строителен процес - тежка строителна техника (багери и челни товарачи, тежкотоварни 

автомобили, бетоновози, валяци), ръчни инструменти и др. 

Режимът на работа на площадката е периодичен,  изключително само през деня, което 

не води до емисиите на шум през нощен период. По своя характер, излъчваният от 

строителната техника шум е преди всичко непостоянен, импулсен с ниско- и средно честотен 

характер. 

Акустичният режим на територията на строителната площадка се формира основно от 

шума, излъчван от строителната техника и извършваните строително монтажни дейности. 

Условие 12.2.1 

Монтирането на шумозащитното съоръжение между трасето на  МТГЛТ и жилищните 

терени на с. Обручище към настоящия момент е в напреднал етап. 

Условие 12.2.2. 
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По време на изграждане на инсталацията ежемесечно се  извършва наблюдение на: 

• Обща звукова мощност на площадката 

• Еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката 

• Еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие 

 

Условие 12.2.3 

Прилага се инструкция за ежемесечно наблюдение на следните показателите:  

• Обща звукова мощност на площадката 

• Еквивалентни нива на шум в определени точки по оградата на площадката 

• Еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие 

Измерването на  нивата на шум  се извършват от акредитирана лаборатория в 

съответствие с „Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната 

среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”.  

Измерванията са правени през деня и вечерно време поради дневния/вечерния режим 

на строително монтажните работи на обекта. 

За изминалата година е извършен мониторинг на шум в 10 измерителни контура  и е 

определена звуковата мощност на всеки от тях. 

Поради завършване на строително монтажните работа в района на селото само в 1 

точка е  определено  нивото на звуково налягане  – в мястото на въздействие, разположена в  

района на  с. Обручище.  

През месеците януари и февруари не е извършван мониторинг поради неподходящи 

метеорологичните условия (валежи и ниски температури) съгласно  изискванията на 

„Методика за определяне на общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от 

промишлено предприятие и определяне нивото на шума в мястото на въздействие”. 

През месец март на обекта са извършвани строителни дейности (работа по метална 

конструкция, кофраж, армировка, работи по водопроводи, електро работи), чиито характер не 

позволява  измерване на шум в околната среда в съответствие с „Методика за определяне на 

обща звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне 

нивото на шум в мястото на въздействие”, поради което мониторинг на шум не е извършван. 

През месеците юли, август и октомври, поради наложения ограничен достъп до обекта 

от Община Гълъбово и свързаните с него спрени доставки на материали и оборудване не е 

извършван мониторинг на шум в околната среда.  
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През  месец  декември  мониторинг на шум не е провеждан поради, това че на 

площадката не  са извършвани строително монтажни дейности емитери на шум. 

 

Условие 12.2.5. 

Ежемесечно се прилага инструкция за оценка на съответствието на установените нива 

на шум по границата на площадката и в мястото на въздействие с разрешените такива, 

установяване на причините за допуснати несъответствия и за предприемане на коригиращи 

действия.  

Не са установени превишавания на еквивалентните нива на звука.  Установено е едно 

несъответствие в мястото на въздействие - ул.“Чаталджа” 2 , село Обручище, при измерване 

на шум на 25.06.2009 г. поради извършвани към момента на измерването работи по металната 

конструкция на транспортьора със строителна техника (генератори, ръчна трамбовка, ръчни 

инструменти). Предприети са следните корективни действия от изпълнителя на строителните 

дейности Такраф GMBH: проведен е извънреден инструктаж на работниците за работа с 

оборудване емитер на шум в района на населеното място. 

 

Условие 12.3.1. 

Резултатите от наблюдението на определените показатели на шума са документирани и 

съхранени. Всички резултати са представени  в едномесечен срок след получаване на 

протоколите от измерване в РИОСВ гр. Стара Загора. 

 

Условие 12.3.2. 

Протоколите  от оценката на съответствието на установените нива на шум, причини за 

несъответствията и предприети коригиращи действия се документират и съхраняват на 

площадката. При поискване от контролните органи се  предоставят . 

 

Условие 12.3.3. 

За 2009 г. не са постъпили писмени оплаквания  от живущи в близостта до площадката 

относно повишаване нивото на  шум.  

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
 

Условие 13.8.1  
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Извършен е анализ на подземните води преди пускане на инсталацията в експлоатация 

по показатели във всичките 14 пункта за мониторинг.  Пробовземането и анализите са 

извършени от акредитирана лаборатория Евротест-контрол ЕАД, София със Сертификат на 

БСА рег. № 3-ЛИК (валиден до 31.10.2011 г.) по показателите от Таблица 13.8.1. от КР  и в 

съответствие с Решение №120-Н0-И0-А1/2009 г. за актуализиране на Комплексно 

разрешително №120/2007 г.   

 

 Условие 13.8.3.  

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите на 

замърсителите в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на 

подземните води и резултатите от проведения анализ преди пускане в експлоатация (базов 

анализ), установяване на несъответствие и предприемане на  коригиращи действия. 

 

Условие 13.9.2.  

Преди пускане в експлоатация ще се извърши анализ на състоянието на почвите на 

територията на производствената площадка. 

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

Комплексното разрешително на Депо за сгуропепелина и гипс на Ей И Ес – Марица 

Изток 1” ЕООД се отнася до изграждане и експлоатация на нова инсталация и няма приета 

ИППСУКР. 

6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 
Не се предвижда временно или окончателно прекратяване на дейността на 

инсталацията, а така също  и съоръжения или части от нея. 

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения 

7.1. Аварии  
През 2009 г. не са  възникнали аварийни ситуации, които са свързани с въздействие 

върху здравето на населението на близките населени места и околната среда . 

 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е 

издадена КР . 

През 2009 г. няма постъпили писмени оплаквания или възражения.  
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 8. Подписване на годишния доклад

  
 

 



 

 

 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я  
 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

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

разрешително № 120-Н0/2007 г. на “Ей И Ес Марица Изток 1” ЕООД. 

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

от този доклад на трети лица. 

 

 

 

 

 

Подпис:.............................................     Дата: 30.03.2010 год. 

           (оператор/ упълномощено от организацията лице) 
 

Име на подписващия: Светослав Николов 

Длъжност в организацията: Управител 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 
 
Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR 
 

Емисионни прагове (колона 1) № CAS 
Номер 

Замърсител 
Във въздух 
(колона 1a) 

Във води 
(колона 1b) 

Във почва 
(колона 1c) 

Праг за 
принос на 
замърсител
и извън 
площ 

(колона 2) 

Праг за производство, 
преработка или 

употреба (колона 3) 

        
 
Забележка: По време на строително монтажните дейности и експлоатационния период 
няма да има организирани емисии в атмосферния въздух. 
 
 
 
 
Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 
 

Резултати от мониторинг Параметър Единица НДЕ, 
Съгласно 

КР 
Непрекъснат 
мониторинг 

Периодичен 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг (1 

Съответс
твие 
Брой/% 

Всяка емисия, 
докладвана в 
табл. 1, колона 1 

      

 
Забележка: По време на строително монтажните дейности и експлоатационния период 
няма да има  организирани емисии в атмосферния въздух. 
 



 
Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово-фекални 
и/или дъждовни) във водни обекти/канализация 
 
Протокол №143/09.03.2009 г,  
извършен от изпитвателна лаборатория „Води и горива”при АМЕЕС ООД, гр.Раднево 
акредитирана с акредитационен документ на БСА№ 94 ЛИ валиден до 2013-02-28. 
Дъждовни  отпадъчни води – от Промплощадка след каломаслоуловител. 
 

Параметър Единица НДЕ, 
Съгласно КР 

Резултати от 
 мониторинг 

Честота на 
мониторинг* 

Съответствие 
 

Дебит на отпадъчните води m3/y 
m3/месечно 

2 203 200 
- 

173 
70 

ежемесечно да 

Активна реакция /pH/ pH 6.0-8.5 10.45 ежемесечно не 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 69.9 ежемесечно не 
Други      
нефтопродукти mg/dm3 0.3 3.96 ежемесечно не 
      
* мониторинг се провежда само при наличие на повърхностни води 
 
Протокол №296/09.04.2009 г, извършен от изпитвателна лаборатория „Води и горива”при 
АМЕЕС ООД, гр.Раднево акредитирана с акредитационен документ на БСА№ 94 ЛИ валиден 
до 2013-02-28 
Дъждовни  отпадъчни води – от Промплощадка след каломаслоуловител.  
 

Параметър Единица НДЕ, 
Съгласно КР 

Резултати от 
 мониторинг 

Честота на 
мониторинг* 

Съответствие 
 

Дебит на отпадъчните води m3/y 
m3/месечно 

2 203 200 
- 

173 
63 

ежемесечно да 

Активна реакция /pH/ pH 6.0-8.5 10.45 ежемесечно не 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 26.3 ежемесечно да 
Други      
нефтопродукти mg/dm3 0.3 0.51 ежемесечно не 
      
* мониторинг се провежда само при наличие на повърхностни води 
 
 
Протокол №350/12.05.2009 г извършен от изпитвателна лаборатория „Води и горива”при 
АМЕЕС ООД, гр.Раднево акредитирана с акредитационен документ на БСА№ 94 ЛИ валиден 
до 2013-02-28 
Дъждовни  отпадъчни води – от Промплощадка след каломаслоуловител ,  
 

Параметър Единица НДЕ, 
Съгласно КР 

Резултати от 
 мониторинг 

Честота на 
мониторинг* 

Съответствие 
 

Дебит на отпадъчните води m3/y 
m3/месечно 

2 203 200 173 
40 

ежемесечно да 

Активна реакция /pH/ pH 6.0-8.5 7.53 ежемесечно да 

Неразтворени вещества mg/dm3 50 20.8 ежемесечно да 
Други      
нефтопродукти mg/dm3 0.3 0.43 ежемесечно не 
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* мониторинг се провежда само при наличие на повърхностни води 



 
 
 
Таблица 4. Образуване на отпадъци 
 

Годишно количество 
 

Годишно количество за 
единица продукт 

Отпадък 
 

Код 

Определено 
с КР 

Реално 
измерено 

 

Определено 
с КР 

Реално 
измерено 

 

Временно 
съхранение 

на площадката 

Транспортиране 
собствен транспорт/ 
външна фирма 

Съответствие 

  т т т т Да/не  Да/не 
Хартиени и картонени опаковки 15 01 01 - 2.1 - - да Феникс Гама АД 

Гр.Хасково  
14-ДО-50-
00/23/01.06 

Не 
 (по вид отпадък) 

Опаковки от дървесни материали 15 01 03 0.5 0.0 - - не не да 
Абсорбенти, филтърни материали, 
кърпи за изтриване и предпазни 
облекла, различни от упоменатите в 
150202 

15 02 03 0.6 0.0 - - не не да 

Излезли от употреба 
Гуми 

16 01 03 1.0 0.75 - - да Външна фирма 
Макс ООД 

Гр.Стара Загора 

да 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 
плочки, фаянсови и керамични 
изделия, различни от упоменатите в 
170106 

170106 80 0.0 - - не  не да 

Дървесен материал 17 02 01 3 0.0 - - да Не  да 

Стъкло 17 02 02 0.1 0.0 - - не не да 

Пластмаса 
 
 

17 02 03 
 
 

1.0 9.49 - - да Външна фирма 
«Бул Акс» ЕООД 
гр. Раднево 

 Не (по отношение 
образувано 
количество) 

Асфалтови смеси, съдържащи 
други вещества, различни  от 
упоменатите в 170301 

17 03 02 0.1 0.0 - - не не да 

Желязо и стомана 17 04 05 3 0.0 - - да не да 
Изкопани земни маси, различни от 
упоменатите в 17 05 05 

17 05 06  200 1231429 - - да да Не (по отношение 
образувано 
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количество) 
Изолационни материали , различни 
от упоменатите в 170601 и 170603 

17 06 04 0,3 0.0 - - не не да 

Строителни материали на основата 
на гипс, различни от упоменатите в 
17 08 01 

17 08 02 0,5 0.0 - - не не да 

Отпадъчни бои и 
лакове, съдържащи органични 
разтворители или други опасни 
вещества 

0801 11* 0,2 0.0 - - не не да 

Нехлорирани 
хидравлични масла 
на минерална основа 

13 01 10* 1 0.0 - - не не да 

Нехлорирани моторни, смазочни и 
масла за зъбни 
предавки на минерална основа 

13 02 05* 0,4 0.0 - - не не да 

Други моторни, смазочни и масла за 
зъбни предавки 

13 02 08* 0,5 0.0 - - не не да 

Опаковки, съдържащи остатъци от 
опасни вещества или замърсени 
с опасни вещества 

15 01 10* 0,2 0.0 - - не не да 

Абсорбенти, филтърни материали . 
(включително 
маслени филтри, неупоменати 
другаде), кърпи за изтриване и 
предпазни облекла, 

15 02 02* 0,2 0.0 - - не не да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 35 10.15 - - да Външна фирма 
«Благоустройство и 
чистота»ЕООД гр. 

Гълъбово 

да 

 



 
Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
 
 

Отпадък Код Оползотворяване 
на площадката 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външната фирма 
извършваща операцията 
по оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 не не „Благоустройство и 
чистота” ЕООД гр. 

Гълъбово 

Да 

Изкопани земни 
маси, различни от 
упоменатите в 17 05 
05 

17 05 06 да не - Да 
Условие 

11.5.2 

Излезли от употреба 
Гуми 

16 01 03 не не Макс” ООД , гр.Стара 
Загора 

Решение 13-ДО-184-
00/19.04.07 

Да 

 
 
 
 
Таблица 6. Шумови емисии 
Контур: Промплощадка, Протокол № 1234/29.04.2009г., дата на измерване 28.04.2009 г. 
Обща звукова мощност  Lp=99,8 dB(A) 
 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта* 

Съответствие 

Точка 1 58,6 ден Да 
Точка 2 52,2 ден Да 
Точка 3 56,3 ден Да 
Точка 4 54,8 ден Да 
Точка 5 57,4 ден Да 
Точка 6 58,7 ден Да 
Точка 7 65,2 ден Да 
Точка 8 58,8 ден Да 
Точка 9 51,4 ден Да 

 
*Забележка:  Поради дневния характер на строителната дейност  е извършван мониторинг само през деня. 
 
Контур: Претоварна станция 2 , Протокол 1203/27.04.2009 г., дата на измерване 
24.04.2009 г. Обща звукова мощност  Lp=104,4 dB(A) 
 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта* 

Съответствие 

Точка 1 66,2 ден Да 
Точка 2 58,8 ден Да 
Точка 3 58,7 ден Да 
Точка 4 58,6 ден Да 
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Точка 5 61,8 ден Да 
Точка 6 59,4 ден Да 

*Забележка:  Поради дневния характер на строителната дейност  е извършван мониторинг само през деня. 
 
Контур: Претоварна станция 2 , Протокол 1528/01.06.2009 г., дата на измерване 
25.05.2009 г. Обща звукова мощност  Lp=100,2 dB(A) 
 
 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта* 

Съответствие 

Точка 1 59,8 ден Да 
Точка 2 51,6 ден Да 
Точка 3 55,5  ден Да 
Точка 4 50,8 ден Да 
Точка 5 52,7 ден Да 
Точка 6 61,8 ден Да 

*Забележка:  Поради дневния характер на строителната дейност  е извършван мониторинг само през деня. 
 
Контур: Промплощадка, Протокол № 1529/02.06.2009г., дата на измерване 25.05.2009 г. 
Обща звукова мощност  Lp=94,5 dB(A) 
 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта* 

Съответствие 

Точка 1 50,7 ден Да 
Точка 2 49,1 ден Да 
Точка 3 46,2 ден Да 
Точка 4 46,8 ден Да 
Точка 5 50,8 ден Да 
Точка 6 53,2 ден Да 
Точка 7 50,2 ден Да 
Точка 8 51,3 ден Да 
Точка 9 50,8 ден Да 

*Забележка:  Поради дневния характер на строителната дейност  е извършван мониторинг само през деня. 
 
 
В мястото на въздействие - най-близката жилищна сграда, Протокол №1862/25.06.2009 г. 
 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта* 

Съответствие 

Ул.“Чаталджа” 
2 

Село Обручище 

61.3 ден Не 

Забележка:  Поради дневния характер на строителната дейност  е извършван мониторинг само през деня. 
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Контур: Промплощадка, Протокол № 1906/30.06.2009г., дата на измерване 22.06.2009 г. 
Обща звукова мощност  Lp=96,2 dB(A) 
 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта* 

Съответствие 

Точка 1 53,1 ден Да 
Точка 2 50,0 ден Да 
Точка 3 43,4 ден Да 
Точка 4 41,8 ден Да 
Точка 5 42,6 ден Да 
Точка 6 40,8 ден Да 
Точка 7 40,9 ден Да 
Точка 8 45,7 ден Да 
Точка 9 49,4 ден Да 
Точка 10 46,6 ден Да 
Точка 11 54,8 ден Да 
Точка12 48,9 ден Да 
Точка13 46,3 ден Да 
Точка14 47,9 ден Да 
Точка15 48,8 ден Да 

*Забележка:  Поради дневния характер на строителната дейност  е извършван мониторинг само през деня. 
 
Контур: Претоварна станция 2 , Протокол 1976/06.07.2009 г., дата на измерване 
26.06.2009 г. Обща звукова мощност  Lp=102,1 dB(A) 
 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта 

Съответствие 

Точка 1 53,8 ден Да 
Точка 2 62,1 ден Да 
Точка 3 55,7  ден Да 
Точка 4 57,2 ден Да 
Точка 5 61,8 ден Да 
Точка 6 59,4 ден Да 

*Забележка:  Поради дневния характер на строителната дейност  е извършван мониторинг само през деня. 
 
Контур: Претоварна станция 2 , Протокол 2901/29.09.2009 г., дата на измерване 
25.09.2009 г. Обща звукова мощност  Lp=104,8 dB(A) 
 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта* 

Съответствие 

Точка 1 61.7 ден Да 
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Точка 2 57.6 ден Да 
Точка 3 56.7 ден Да 
Точка 4 61.3 ден Да 
Точка 5 59.8 ден Да 
Точка 6 66.7 ден Да 

*Забележка:  Поради дневния характер на строителната дейност  е извършван мониторинг само през деня. 
 
Контур: Промплощадка, Протокол № 3020/01.10.2009г., дата на измерване 30.09.2009 г. 
Обща звукова мощност  Lp=110,1 dB(A) 
 
 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта* 

Съответствие 

Точка 1 70.3 ден Да** 
Точка 2 65.8 ден Да 
Точка 3 59.9 ден Да 
Точка 4 57.9 ден Да 
Точка 5 59.1 ден Да 
Точка 6 48.4 ден Да 
Точка 7 53.2 ден Да 
Точка 8 49.6 ден Да 
Точка 9 50.0 ден Да 
Точка 10 47.3 ден Да 
Точка 11 53.8 ден Да 
Точка12 56.8 ден Да 
Точка13 59.6 ден Да 
Точка14 62.8 ден Да 
Точка15 68.4 ден Да 

*Забележка. Поради дневния характер на строителната дейност  е извършван мониторинг само през деня. 
**Забележка. Не считаме, че в т.1 има превишение на граничните стойности, тъй като стойността на 
неопределеността на стандарта БДС 15 471 е ± 0,3dB. 
 
Контур: Промплощадка, Протокол № 3494/09.12.2009г., дата на измерване 10.11.2009 г. 
Обща звукова мощност  Lp=102,0 dB(A) 
 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта 

Съответствие 

Точка 1 61.2 ден Да 
Точка 2 59.7 ден Да 
Точка 3 51.2 ден Да 
Точка 4 44.1 ден Да 
Точка 5 41.8 ден Да 
Точка 6 40.7 ден Да 
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Точка 7 44.9 ден Да 
Точка 8 42.6 ден Да 
Точка 9 51.3 ден Да 
Точка 10 45.6 ден Да 
Точка 11 45.3 ден Да 
Точка12 50.6 ден Да 
Точка13 49.5 ден Да 
Точка14 54.7 ден Да 
Точка15 60.1 ден Да 

*Забележка:  Поради дневния характер на строителната дейност  е извършван мониторинг само през деня. 
 
Контур: Претоварна станция 2 , Протокол 3449/24.11.2009 г., дата на измерване 
04.11.2009 г. Обща звукова мощност  Lp=94,2 dB(A) 
 
 

Място на 
измерването 

Ниво на звуково 
налягане в dB (A) 

Измерено през 
деня/нощта* 

Съответствие 

Точка 1 49.7 ден Да 
Точка 2 53.2 ден Да 
Точка 3 49.2 ден Да 
Точка 4 49.6 ден Да 
Точка 5 49.4 ден Да 
Точка 6 54.2 ден Да 

*Забележка:  Поради дневния характер на строителната дейност  е извършван мониторинг само през деня. 



Таблица 7.  Опазване на подземните води  
 
 
Пиезометър № MW-01 -  Протокол 3182/09.11.2009 г.  
 

Концентрация в 
подземните води,  
съгласно КР 

 

Показатели1 Мерна 
единица 

Стандарт за 
качество 

Базово 
ниво 

Резултат от  
мониторинга 

Честота  на 
мониторинг2 

Съответствие 
Да/не 

I. Основни физикохимични показатели 

Температура 0C  - 19.5 1 път на 6 месеца  

Водно ниво m  - 20.3 1 път на 6 месеца  

1. Електропроводимост µS cm-1 2000 - 5500 1 път на 2 год. Не 

2. Обща твърдост mgΣqv/l 12 - 53.34 1 път на 6 месеца Не 

перманганата 
окисляемост 

µg O2/l 5.0 - 23.70 1 път на 6 месеца Не 

4. Активна реакция pH 6,5-9,5 - 6.55 1 път на 6 месеца Да 

5. Амониев йон mg/l 0,5 - 0.292 1 път на 2 год Да 

6. Нитрати mg/l 50 - 0.70 1 път на 2 год Да 

7. Нитрити mg/l 0.5 - 4.9 1 път на 2 год Не 

8. Сулфати** mg/l 250 - 2921.7 1 път на 6 месеца Не 

9. Хлориди** mg/l 250 - 81.7 1 път на 6 месеца Да 

10. Фосфати mg/l 0,5 - 0.19 1 път на 2 год Да 

11. Флуориди** mg/l 5.0 - 0.13 1 път на 6 месеца Да 

II. Метали и металоиди 

11. Живак** µg/l 1.0 - <1.0 1 път на 6 месеца Да 

12. Кадмий** µg/l 5.0 - <1.0 1 път на 6 месеца Да 

13. Мед** µg/l 2.0 - 0.0770 1 път на 6 месеца Да 

14. Никел** µg/l 20 - 42.4 1 път на 6 месеца Не 

15. Олово** µg/l 10 - 95 1 път на 6 месеца Не 

16. Селен** µg/l 10 - <10 1 път на 6 месеца Да 

17. Хром** µg/l 10 - <1.0 1 път на 6 месеца Да 

18. Алуминий µg/l 50 - 7590 1 път на 2 год Не 

19. Желязо µg/l 200 - 10730 1 път на 6 месеца Не 

20. Калций mg/l 150 - 569.0 1 път на 2 год Не 

21. Магнезий mg/l 80 - 302.7 1 път на 2 год Не 

22. Манган** µg/l 50 - 10790 1 път на 6 месеца Не 

23, Цинк** mg/l 5.0 - 0.1041 1 път на 6 месеца Да 

24. Естествен уран mg/l 0.06 - 0.0010 1 път на 2 год Да 

25. Натрий mg/l 200 - 626.0 1 път на 2 год Не 

26. Бор mg/l 1.0 - 0.3659 1 път на 2 год Да 

27. Антимон µg/l 5.0 - <5.0 1 път на 2 год Да 

28. Арсен** mg/l 0.05 - <0.010 1 път на 6 месеца Да 

29. Барий*** µg/l - - 48.7 1 път на 6 месеца Да 



 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 
комплексно разрешително №120-Н0/2007 г.  

за периода януари-декември 2009 г. 

 

  стр. 45 от 63 

30. Молибден*** µg/l - - 17.4 1 път на 6 месеца Да 

Ш. Специфични органични замърсители 

31, Бензен µg/l 1.0 - <1.0 1 път на 2 год Да 

32. Бенз(а)пирен µg/l 0.01 - <0.001 1 път на 2 год Да 

33. 1,2 Дихлоретан µg/l 3.0 - <1 1 път на 2 год Да 

34. Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

µg/l 0.10 - <0.01 1 път на 2 год Да 

35.Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

µg/l 10 - <0.01 
<0.01 

1 път на 2 год Да 

36. Пестициди µg/l 0.10 -  1 път на 2 год Да 

37. Пестициди ( общо ) µg/l 0.5 - <0.05 1 път на 2 год Да 

38. Цианиди mg/l 0.01 - 0.002 1 път на 2 год Да 

39. Нефтопродукти mg/l - - <0.02 1 път на 2 год Да 

 
Забележка:  
1 Съгласно КР мониторинг на подземни води за периода на строителство не се изисква 
2 Показателите и честотата на мониторинга -  съгласно Решение №120-Н0-И0-А1/2009г.  
за актуализиране на комплексно разрешително №120/2007г. 
 
Пиезометър № MW-02 -  Протокол 3185/09.11.2009 г   
 
 

Концентрация в 
подземните води,  
съгласно КР 

 

Показатели Мерна 
единица 

Стандарт за 
качество 

Базово 
ниво 

Резултат от  
мониторинга 

Честота  на 
мониторинг 

Съответствие 
Да/не 

I. Основни физикохимични показатели 

Температура 0C - - 14.0 1 път на 6 месеца Да 

Водно ниво m - - 10.90 1 път на 6 месеца Да 

1. Електропроводимост µS cm-1 2000 - 5550 1 път на 2 год. Не 

2. Обща твърдост mgΣqv/l 12 - 50.30 1 път на 6 месеца Не 

З.Перманганатна 
окисляемост 

µg O2/l 5.0 - 5.44 1 път на 6 месеца Не 

4. Активна реакция pH 6,5-9,5 - 6.76 1 път на 6 месеца Да 

5. Амониев йон mg/l 0,5 - <0.013 1 път на 2 год Да 

6. Нитрати mg/l 50 - 0.8 1 път на 2 год Да 

7. Нитрити mg/l 0.5 - 0.023 1 път на 2 год Да 

8. Сулфати** mg/l 250 - 2555.4 1 път на 6 месеца Не 

9. Хлориди** mg/l 250 - 319.5 1 път на 6 месеца Не 

10. Фосфати mg/l 0,5 - 0.15 1 път на 2 год Да 

11. Флуориди** mg/l 5.0 - 0.19 1 път на 6 месеца Да 

II. Метали и металоиди 

11. Живак** µg/l 1.0 - <1.0 1 път на 6 месеца Да 
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12. Кадмий** µg/l 5.0 - <1.0 1 път на 6 месеца Да 

13. Мед** µg/l 2.0 - 0.0126 1 път на 6 месеца Да 

14. Никел** µg/l 20 - 12.2 1 път на 6 месеца Да 

15. Олово** µg/l 10 - <10.0 1 път на 6 месеца Да 

16. Селен** µg/l 10 - <10.0 1 път на 6 месеца Да 

17. Хром** µg/l 10 - <1.0 1 път на 6 месеца Да 

18. Алуминий µg/l 50 - 2181 1 път на 2 год Не 

19. Желязо µg/l 200 - 1856 1 път на 6 месеца Не 

20. Калций mg/l 150 - 528.3 1 път на 2 год Не 

21. Магнезий mg/l 80 - 290.3 1 път на 2 год Не 

22. Манган** µg/l 50 - 2193 1 път на 6 месеца Не 

23, Цинк** mg/l 5.0 - 0.0102 1 път на 6 месеца Да 

24. Естествен уран mg/l 0.06 - Над0.1 1 път на 2 год Не 

25. Натрий mg/l 200 - 656.0 1 път на 2 год Не 

26. Бор mg/l 1.0 - 0.2224 1 път на 2 год Да 

27. Антимон µg/l 5.0 - <5.0 1 път на 2 год Да 

28. Арсен** mg/l 0.05 - <0.010 1 път на 6 месеца Да 

29. Барий*** µg/l - - 52.8 1 път на 6 месеца Да 

30. Молибден*** µg/l - - 6.2 1 път на 6 месеца Да 

Ш. Специфични органични замърсители 

31, Бензен µg/l 1.0 - <1.0 1 път на 2 год Да 

32. Бенз(а)пирен µg/l 0.01 - <0.001 1 път на 2 год Да 

33. 1,2 Дихлоретан µg/l 3.0 - <1 1 път на 2 год Да 

34. Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

µg/l 0.10 - <0.01 1 път на 2 год Да 

35.Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

µg/l 10 - <0.01 
<0.01 

1 път на 2 год Да 

36. Пестициди µg/l 0.10 - - 1 път на 2 год Да 

37. Пестициди ( общо ) µg/l 0.5 - <0.05 1 път на 2 год Да 

38. Цианиди mg/l 0.01 - <0.002 1 път на 2 год Да 

39. Нефтопродукти mg/l - - <0.02 1 път на 2 год Да 

 
 
Пиезометър № MW-04 -  Протокол 3179/09.11.2009 г  
 

Концентрация в 
подземните води,  
съгласно КР 

 

Показатели Мерна 
единица 

Стандарт за 
качество 

Базово 
ниво 

Резултат от  
мониторинга 

Честота  на 
мониторинг 

Съответствие 
Да/не 

I. Основни физико-хнмични показатели 

Температура 0C  - 19.2 1 път на 6 месеца Да 
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Водно ниво m  - 7.12 1 път на 6 месеца Да 

1. Електропроводимост µS cm-1 2000 - 1432 1 път на 2 год. Да 

2. Обща твърдост mgΣqv/l 12 - 11.79 1 път на 6 месеца Да 

З.Перманганатна 
окисляемост 

µg O2/l 5.0 - 1.53 1 път на 6 месеца Да 

4. Активна реакция pH 6,5-9,5 - 7.00 1 път на 6 месеца Да 

5. Амониев йон mg/l 0,5 - <0.013 1 път на 2 год Да 

6. Нитрати mg/l 50 - 22.1 1 път на 2 год Да 

7. Нитрити mg/l 0.5 - 0.025 1 път на 2 год Да 

8. Сулфати** mg/l 250 - 67.5 1 път на 6 месеца Да 

9. Хлориди** mg/l 250 - 159.0 1 път на 6 месеца Да 

10. Фосфати mg/l 0,5 - 0.19 1 път на 2 год Да 

11. Флуориди** mg/l 5.0 - 0.13 1 път на 6 месеца Да 

II. Метали и металоиди 

11. Живак** µg/l 1.0 - <1.0 1 път на 6 месеца Да 

12. Кадмий** µg/l 5.0 - <1.0 1 път на 6 месеца Да 

13. Мед** µg/l 2.0 - 0.0224 1 път на 6 месеца Да 

14. Никел** µg/l 20 - 14.2 1 път на 6 месеца Да 

15. Олово** µg/l 10 - 40 1 път на 6 месеца Не 

16. Селен** µg/l 10 - <10.0 1 път на 6 месеца Да 

17. Хром** µg/l 10 - 8.4 1 път на 6 месеца Да 

18. Алуминий µg/l 50 - 5930 1 път на 2 год Не 

19. Желязо µg/l 200 - 5540 1 път на 6 месеца Не 

20. Калций mg/l 150 - 150.4 1 път на 2 год Не 

21. Магнезий mg/l 80 - 51.9 1 път на 2 год Да 

22. Манган** µg/l 50 - 706 1 път на 6 месеца Не 

23, Цинк** mg/l 5.0 - 0.0354 1 път на 6 месеца Да 

24. Естествен уран mg/l 0.06 - 0.0010 1 път на 2 год Да 

25. Натрий mg/l 200 - 87.0 1 път на 2 год Да 

26. Бор mg/l 1.0 - 0.0363 1 път на 2 год Да 

27. Антимон µg/l 5.0 - <5.0 1 път на 2 год Да 

28. Арсен** mg/l 0.05 - <0.010 1 път на 6 месеца Да 

29. Барий*** µg/l - - 393.4 1 път на 6 месеца Да 

30. Молибден*** µg/l - - 8.0 1 път на 6 месеца Да 

Ш. Специфични органични замърсители 

31, Бензен µg/l 1.0 - <1.0 1 път на 2 год Да 

32. Бенз(а)пирен µg/l 0.01 - <0.001 1 път на 2 год Да 

33. 1,2 Дихлоретан µg/l 3.0 - <1 1 път на 2 год Да 

34. Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

µg/l 0.10 - <0.01 1 път на 2 год Да 

35.Тетрахлоретилен и µg/l 10 - <0.01 1 път на 2 год да 
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трихлоретилен <0.01 

36. Пестициди µg/l 0.10 - - 1 път на 2 год Да 

37. Пестициди ( общо ) µg/l 0.5 - <0.05 1 път на 2 год Да 

38. Цианиди mg/l 0.01 - <0.002 1 път на 2 год Да 

39. Нефтопродукти mg/l - - <0.02 1 път на 2 год Да 

 
 
 
Пиезометър № MW-07 -  Протокол 3184/09.11.2009 г  
 

Концентрация в 
подземните води,  
съгласно КР 

 

Показатели Мерна 
единица 

Стандарт за 
качество 

Базово 
ниво 

Резултат от  
мониторинга 

Честота  на 
мониторинг 

Съответствие 
Да/не 

I. Основни физико-хнмични показатели 

Температура 0C  - 16.7 1 път на 6 месеца Да 

Водно ниво m  - 6.15 1 път на 6 месеца Да 

1. Електропроводимост µS cm-1 2000 - 1957 1 път на 2 год. Да 

2. Обща твърдост mgΣqv/l 12 - 17.02 1 път на 6 месеца Не 

З.Перманганатна 
окисляемост 

µg O2/l 5.0 - 4.21 1 път на 6 месеца Да 

4. Активна реакция pH 6,5-9,5 - 6.74 1 път на 6 месеца Да 

5. Амониев йон mg/l 0,5 - <0.013 1 път на 2 год Да 

6. Нитрати mg/l 50 - 1.0 1 път на 2 год Да 

7. Нитрити mg/l 0.5 - 0.01 1 път на 2 год Да 

8. Сулфати** mg/l 250 - 105.3 1 път на 6 месеца Да 

9. Хлориди** mg/l 250 - 259.2 1 път на 6 месеца Не 

10. Фосфати mg/l 0,5 - 0.13 1 път на 2 год Да 

11. Флуориди** mg/l 5.0 - 0.2 1 път на 6 месеца Да 

II. Метали и металоиди 

11. Живак** µg/l 1.0 - <1.0 1 път на 6 месеца Да 

12. Кадмий** µg/l 5.0 - <1.0 1 път на 6 месеца Да 

13. Мед** µg/l 2.0 - 0.0045 1 път на 6 месеца Да 

14. Никел** µg/l 20 - 2.0 1 път на 6 месеца Да 

15. Олово** µg/l 10 - <10.0 1 път на 6 месеца Да 

16. Селен** µg/l 10 - <10.0 1 път на 6 месеца Да 

17. Хром** µg/l 10 - <1.0 1 път на 6 месеца Да 

18. Алуминий µg/l 50 - 488.3 1 път на 2 год Не 

19. Желязо µg/l 200 - 848 1 път на 6 месеца Не 

20. Калций mg/l 150 - 222.5 1 път на 2 год Не 

21. Магнезий mg/l 80 - 71.7 1 път на 2 год Да 
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22. Манган** µg/l 50 - 492.9 1 път на 6 месеца Не 

23, Цинк** mg/l 5.0 - 0.0102 1 път на 6 месеца Да 

24. Естествен уран mg/l 0.06 - 0.002 1 път на 2 год Да 

25. Натрий mg/l 200 - 126.5 1 път на 2 год Да 

26. Бор mg/l 1.0 - 0.0276 1 път на 2 год Да 

27. Антимон µg/l 5.0 - <5.0 1 път на 2 год Да 

28. Арсен** mg/l 0.05 - <0.010 1 път на 6 месеца Да 

29. Барий*** µg/l - - 264.0 1 път на 6 месеца Да 

30. Молибден*** µg/l - - 11.4 1 път на 6 месеца Да 

Ш. Специфични органични замърсители 

31, Бензен µg/l 1.0 - <1.0 1 път на 2 год Да 

32. Бенз(а)пирен µg/l 0.01 - <0.001 1 път на 2 год Да 

33. 1,2 Дихлоретан µg/l 3.0 - <1 1 път на 2 год Да 

34. Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

µg/l 0.10 - <0.01 1 път на 2 год Да 

35.Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

µg/l 10 - <0.01 
<0.01 

1 път на 2 год Да 

36. Пестициди µg/l 0.10 - - 1 път на 2 год Да 

37. Пестициди ( общо ) µg/l 0.5 - <0.05 1 път на 2 год Да 

38. Цианиди mg/l 0.01 - <0.002 1 път на 2 год Да 

39. Нефтопродукти mg/l - - <0.02 1 път на 2 год Да 

 
 
Пиезометър № MW-11 -  Протокол 3187/09.11.2009 г  
 

Концентрация в 
подземните води,  
съгласно КР 

 

Показатели Мерна 
единица 

Стандарт за 
качество 

Базово 
ниво 

Резултат от  
мониторинга 

Честота  на 
мониторинг 

Съответствие 
Да/не 

I. Основни физико-хнмични показатели 

Температура 0C  - 14.7 1 път на 6 месеца Да 

Водно ниво m  - 6.20 1 път на 6 месеца Да 

1. Електропроводимост µS cm-1 2000 - 1491 1 път на 2 год. Да 

2. Обща твърдост mgΣqv/l 12 - 11.69 1 път на 6 месеца Да 

З.Перманганатна 
окисляемост 

µg O2/l 5.0 - 1.46 1 път на 6 месеца Да 

4. Активна реакция pH 6,5-9,5 - 6.86 1 път на 6 месеца Да 

5. Амониев йон mg/l 0,5 - <0.013 1 път на 2 год Да 

6. Нитрати mg/l 50 - 14.6 1 път на 2 год Да 

7. Нитрити mg/l 0.5 - 0.014 1 път на 2 год Да 

8. Сулфати** mg/l 250 - 28.8 1 път на 6 месеца Да 

9. Хлориди** mg/l 250 - 127.8 1 път на 6 месеца Да 
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10. Фосфати mg/l 0,5 - 0.19 1 път на 2 год Да 

11. Флуориди** mg/l 5.0 - 0.34 1 път на 6 месеца Да 

II. Метали и металоиди 

11. Живак** µg/l 1.0 - <1.0 1 път на 6 месеца Да 

12. Кадмий** µg/l 5.0 - <1.0 1 път на 6 месеца Да 

13. Мед** µg/l 2.0 - 0.0184 1 път на 6 месеца Да 

14. Никел** µg/l 20 - 8.2 1 път на 6 месеца Да 

15. Олово** µg/l 10 - 13.0 1 път на 6 месеца Не 

16. Селен** µg/l 10 - <10 1 път на 6 месеца Да 

17. Хром** µg/l 10 - 5.7 1 път на 6 месеца Да 

18. Алуминий µg/l 50 - 5760 1 път на 2 год Не 

19. Желязо µg/l 200 - 4826 1 път на 6 месеца Не 

20. Калций mg/l 150 - 136.1 1 път на 2 год Да 

21. Магнезий mg/l 80 - 59.3 1 път на 2 год Да 

22. Манган** µg/l 50 - 998.0 1 път на 6 месеца Не 

23, Цинк** mg/l 5.0 - 0.0205 1 път на 6 месеца Да 

24. Естествен уран mg/l 0.06 - 0.070 1 път на 2 год Не 

25. Натрий mg/l 200 - 103.0 1 път на 2 год Да 

26. Бор mg/l 1.0 - 0.0156 1 път на 2 год Да 

27. Антимон µg/l 5.0 - <5.0 1 път на 2 год Да 

28. Арсен** mg/l 0.05 - <0.010 1 път на 6 месеца Да 

29. Барий*** µg/l - - 554 1 път на 6 месеца Да 

30. Молибден*** µg/l - - 5.0 1 път на 6 месеца Да 

Ш. Специфични органични замърсители 

31, Бензен µg/l 1.0 - <1.0 1 път на 2 год Да 

32. Бенз(а)пирен µg/l 0.01 - <0.001 1 път на 2 год Да 

33. 1,2 Дихлоретан µg/l 3.0 - <1 1 път на 2 год Да 

34. Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

µg/l 0.10 - <0.01 1 път на 2 год Да 

35.Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

µg/l 10 - <0.01 
<0.01 

1 път на 2 год Да 

36. Пестициди µg/l 0.10 - - 1 път на 2 год Да 

37. Пестициди ( общо ) µg/l 0.5 - <0.05 1 път на 2 год Да 

38. Цианиди mg/l 0.01 - <0.002 1 път на 2 год Да 

39. Нефтопродукти mg/l - - <0.02 1 път на 2 год Да 

 
 
Пиезометър № MW-15 -  Протокол 3191/09.11.2009 г  
 

Показатели Мерна 
единица 

Концентрация в 
подземните води,  
съгласно КР 

 

Резултат от  
мониторинга 

Честота  на 
мониторинг 

Съответствие 
Да/не 
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Стандарт за 
качество 

Базово 
ниво 

I. Основни физико-хнмични показатели 

Температура 0C  - 15.2 1 път на 6 месеца Да 

Водно ниво m  - 6.95 1 път на 6 месеца Да 

1. Електропроводимост µS cm-1 2000 - 2720 1 път на 2 год. Не 

2. Обща твърдост mgΣqv/l 12 - 26.67 1 път на 6 месеца Не 

З.Перманганатна 
окисляемост 

µg O2/l 5.0 - 2.61 1 път на 6 месеца Да 

4. Активна реакция pH 6,5-9,5 - 6.94 1 път на 6 месеца Да 

5. Амониев йон mg/l 0,5 - 0.074 1 път на 2 год Да 

6. Нитрати mg/l 50 - <0.4 1 път на 2 год Да 

7. Нитрити mg/l 0.5 - 0.013 1 път на 2 год Да 

8. Сулфати** mg/l 250 - 973.6 1 път на 6 месеца Не 

9. Хлориди** mg/l 250 - 355.0 1 път на 6 месеца Не 

10. Фосфати mg/l 0,5 - 0.18 1 път на 2 год Да 

11. Флуориди** mg/l 5.0 - 1.70 1 път на 6 месеца Да 

II. Метали и металоиди 

11. Живак** µg/l 1.0 - 1.0 1 път на 6 месеца да 

12. Кадмий** µg/l 5.0 - <1.0 1 път на 6 месеца да 

13. Мед** µg/l 2.0 - 0.0068 1 път на 6 месеца да 

14. Никел** µg/l 20 - 7.5 1 път на 6 месеца да 

15. Олово** µg/l 10 - 18 1 път на 6 месеца не 

16. Селен** µg/l 10 - <10 1 път на 6 месеца да 

17. Хром** µg/l 10 - <1.0 1 път на 6 месеца да 

18. Алуминий µg/l 50 - 2157 1 път на 2 год не 

19. Желязо µg/l 200 - 2054 1 път на 6 месеца не 

20. Калций mg/l 150 - 325.0 1 път на 2 год не 

21. Магнезий mg/l 80 - 126.6 1 път на 2 год не 

22. Манган** µg/l 50 - 3763 1 път на 6 месеца не 

23, Цинк** mg/l 5.0 - 0.0079 1 път на 6 месеца да 

24. Естествен уран mg/l 0.06 - Над 0.1 1 път на 2 год не 

25. Натрий mg/l 200 - 322.0 1 път на 2 год не 

26. Бор mg/l 1.0 - 0.0506 1 път на 2 год да 

27. Антимон µg/l 5.0 - <5.0 1 път на 2 год да 

28. Арсен** mg/l 0.05 - <0.010 1 път на 6 месеца да 

29. Барий*** µg/l - - 86.1 1 път на 6 месеца да 

30. Молибден*** µg/l - - 11.4 1 път на 6 месеца да 

Ш. Специфични органични замърсители 

31, Бензен µg/l 1.0 - <1.0 1 път на 2 год да 

32. Бенз(а)пирен µg/l 0.01 - <0.001 1 път на 2 год да 
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33. 1,2 Дихлоретан µg/l 3.0 - <1 1 път на 2 год да 

34. Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

µg/l 0.10 - <0.01 1 път на 2 год да 

35.Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

µg/l 10 - <0.01 
<0.01 

1 път на 2 год да 

36. Пестициди µg/l 0.10 - - 1 път на 2 год да 

37. Пестициди ( общо ) µg/l 0.5 - <0.05 1 път на 2 год да 

38. Цианиди mg/l 0.01 - <0.002 1 път на 2 год да 

39. Нефтопродукти mg/l - - <0.02 1 път на 2 год да 

 
 
Пиезометър № MW-16 -  Протокол 3188/09.11.2009 г  
 

Концентрация в 
подземните води,  
съгласно КР 

 

Показатели Мерна 
единица 

Стандарт за 
качество 

Базово 
ниво 

Резултат от  
мониторинга 

Честота  на 
мониторинг 

Съответствие 
Да/не 

I. Основни физико-хнмични показатели 

Температура 0C  - 17.8 1 път на 6 месеца да 

Водно ниво m  - 5.26 1 път на 6 месеца да 

1. Електропроводимост µS cm-1 2000 - 1165 1 път на 2 год. да 

2. Обща твърдост mgΣqv/l 12 - 7.31 1 път на 6 месеца да 

З.Перманганатна 
окисляемост 

µg O2/l 5.0 - 2.07 1 път на 6 месеца да 

4. Активна реакция pH 6,5-9,5 - 7.07 1 път на 6 месеца да 

5. Амониев йон mg/l 0,5 - <0.013 1 път на 2 год да 

6. Нитрати mg/l 50 - 1.9 1 път на 2 год да 

7. Нитрити mg/l 0.5 - 0.019 1 път на 2 год да 

8. Сулфати** mg/l 250 - 113.6 1 път на 6 месеца да 

9. Хлориди** mg/l 250 - 34.1 1 път на 6 месеца да 

10. Фосфати mg/l 0,5 - 0.37 1 път на 2 год да 

11. Флуориди** mg/l 5.0 - 0.45 1 път на 6 месеца да 

II. Метали и металоиди 

11. Живак** µg/l 1.0 - <1.0 1 път на 6 месеца да 

12. Кадмий** µg/l 5.0 - <1.0 1 път на 6 месеца да 

13. Мед** µg/l 2.0 - 0.0059 1 път на 6 месеца да 

14. Никел** µg/l 20 - 4.8 1 път на 6 месеца да 

15. Олово** µg/l 10 - 10.0 1 път на 6 месеца да 

16. Селен** µg/l 10 - <10.0 1 път на 6 месеца да 

17. Хром** µg/l 10 - 1.2 1 път на 6 месеца да 

18. Алуминий µg/l 50 - 1064 1 път на 2 год не 

19. Желязо µg/l 200 - 1119 1 път на 6 месеца не 



 

Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 
комплексно разрешително №120-Н0/2007 г.  

за периода януари-декември 2009 г. 

 

  стр. 53 от 63 

20. Калций mg/l 150 - 94.5 1 път на 2 год да 

21. Магнезий mg/l 80 - 31.5 1 път на 2 год да 

22. Манган** µg/l 50 - 356.2 1 път на 6 месеца не 

23, Цинк** mg/l 5.0 - 0.0054 1 път на 6 месеца да 

24. Естествен уран mg/l 0.06 - <0.001 1 път на 2 год да 

25. Натрий mg/l 200 - 140.5 1 път на 2 год да 

26. Бор mg/l 1.0 - 0.0051 1 път на 2 год да 

27. Антимон µg/l 5.0 - 29.4 1 път на 2 год не 

28. Арсен** mg/l 0.05 - <0.010 1 път на 6 месеца да 

29. Барий*** µg/l - - 188.1 1 път на 6 месеца да 

30. Молибден*** µg/l - - 7.7 1 път на 6 месеца да 

Ш. Специфични органични замърсители 

31, Бензен µg/l 1.0 - <1.0 1 път на 2 год да 

32. Бенз(а)пирен µg/l 0.01 - <0.001 1 път на 2 год да 

33. 1,2 Дихлоретан µg/l 3.0 - <1 1 път на 2 год да 

34. Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

µg/l 0.10 - <0.01 1 път на 2 год да 

35.Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

µg/l 10 - <0.01 
<0.01 

1 път на 2 год да 

36. Пестициди µg/l 0.10 - - 1 път на 2 год да 

37. Пестициди ( общо ) µg/l 0.5 - <0.05 1 път на 2 год да 

38. Цианиди mg/l 0.01 - <0.002 1 път на 2 год да 

39. Нефтопродукти mg/l - - <0.02 1 път на 2 год да 

 
 
Пиезометър № MW-19 -  Протокол 3190/09.11.2009 г  
 

Концентрация в 
подземните води,  
съгласно КР 

 

Показатели Мерна 
единица 

Стандарт за 
качество 

Базово 
ниво 

Резултат от  
мониторинга 

Честота  на 
мониторинг 

Съответствие 
Да/не 

I. Основни физико-хнмични показатели 

Температура 0C  - 16.9 1 път на 6 месеца да 

Водно ниво m  - 1.24 1 път на 6 месеца да 

1. Електропроводимост µS cm-1 2000 - 2790 1 път на 2 год. не 

2. Обща твърдост mgΣqv/l 12 - 19.94 1 път на 6 месеца не 

З.Перманганатна 
окисляемост 

µg O2/l 5.0 - 1.53 1 път на 6 месеца да 

4. Активна реакция pH 6,5-9,5 - 6.78 1 път на 6 месеца да 

5. Амониев йон mg/l 0,5 - <0.013 1 път на 2 год да 

6. Нитрати mg/l 50 - 3.0 1 път на 2 год да 

7. Нитрити mg/l 0.5 - 0.012 1 път на 2 год Да 
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8. Сулфати** mg/l 250 - 49.4 1 път на 6 месеца да 

9. Хлориди** mg/l 250 - 492.8 1 път на 6 месеца  

10. Фосфати mg/l 0,5 - 0.10 1 път на 2 год Да 

11. Флуориди** mg/l 5.0 - 0.83 1 път на 6 месеца Да 

II. Метали и металоиди 

11. Живак** µg/l 1.0 - <1.0 1 път на 6 месеца Да 

12. Кадмий** µg/l 5.0 - <1.0 1 път на 6 месеца Да 

13. Мед** µg/l 2.0 - 0.0034 1 път на 6 месеца Да 

14. Никел** µg/l 20 - <2.0 1 път на 6 месеца Да 

15. Олово** µg/l 10 - <10.0 1 път на 6 месеца Да 

16. Селен** µg/l 10 - <10.0 1 път на 6 месеца Да 

17. Хром** µg/l 10 - <1.0 1 път на 6 месеца Да 

18. Алуминий µg/l 50 - 153.8 1 път на 2 год Не 

19. Желязо µg/l 200 - 161.0 1 път на 6 месеца Да 

20. Калций mg/l 150 - 170.2 1 път на 2 год Не 

21. Магнезий mg/l 80 - 139.0 1 път на 2 год Не 

22. Манган** µg/l 50 - 235.6 1 път на 6 месеца Не 

23, Цинк** mg/l 5.0 - 0.0010 1 път на 6 месеца Да 

24. Естествен уран mg/l 0.06 - 0.09 1 път на 2 год Не 

25. Натрий mg/l 200 - 262.0 1 път на 2 год Не 

26. Бор mg/l 1.0 - 0.3889 1 път на 2 год Да 

27. Антимон µg/l 5.0 - 31.2 1 път на 2 год Не 

28. Арсен** mg/l 0.05 - <0.010 1 път на 6 месеца Да 

29. Барий*** µg/l - - 207.6 1 път на 6 месеца Да 

30. Молибден*** µg/l - - 15.9 1 път на 6 месеца Да 

Ш. Специфични органични замърсители 

31, Бензен µg/l 1.0 - <1.0 1 път на 2 год Да 

32. Бенз(а)пирен µg/l 0.01 - <0.001 1 път на 2 год Да 

33. 1,2 Дихлоретан µg/l 3.0 - <1 1 път на 2 год Да 

34. Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

µg/l 0.10 - <0.01 1 път на 2 год Да 

35.Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

µg/l 10 - <0.01 
<0.01 

1 път на 2 год Да 

36. Пестициди µg/l 0.10 - - 1 път на 2 год Да 

37. Пестициди ( общо ) µg/l 0.5 - <0.05 1 път на 2 год Да 

38. Цианиди mg/l 0.01 - <0.002 1 път на 2 год Да 

39. Нефтопродукти mg/l - - <0.02 1 път на 2 год Да 
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Пиезометър № MW-23 -  Протокол 3192/09.11.2009 г  
 

Концентрация в 
подземните води,  
съгласно КР 

 

Показатели Мерна 
единица 

Стандарт за 
качество 

Базово 
ниво 

Резултат от  
мониторинга 

Честота  на 
мониторинг 

Съответствие 
Да/не 

I. Основни физико-хнмични показатели 

Температура 0C  - 16.3 1 път на 6 месеца Да 

Водно ниво m  - 10.86 1 път на 6 месеца Да 

1. Електропроводимост µS cm-1 2000  17.54 1 път на 2 год. Да 

2. Обща твърдост mgΣqv/l 12  11.28 1 път на 6 месеца Да 

З.Перманганатна 
окисляемост 

µg O2/l 5.0  2.22 1 път на 6 месеца Да 

4. Активна реакция pH 6,5-9,5  7.17 1 път на 6 месеца Да 

5. Амониев йон mg/l 0,5  <0.013 1 път на 2 год Да 

6. Нитрати mg/l 50  73.5 1 път на 2 год Не 

7. Нитрити mg/l 0.5  0.17 1 път на 2 год Да 

8. Сулфати** mg/l 250  334.1 1 път на 6 месеца Не 

9. Хлориди** mg/l 250  39.8 1 път на 6 месеца Да 

10. Фосфати mg/l 0,5  0.21 1 път на 2 год Да 

11. Флуориди** mg/l 5.0  0.90 1 път на 6 месеца Да 

II. Метали и металоиди 

11. Живак** µg/l 1.0  <1.0 1 път на 6 месеца Да 

12. Кадмий** µg/l 5.0  <1.0 1 път на 6 месеца Да 

13. Мед** µg/l 2.0  0.0090 1 път на 6 месеца Да 

14. Никел** µg/l 20  6.9 1 път на 6 месеца Да 

15. Олово** µg/l 10  22 1 път на 6 месеца Не 

16. Селен** µg/l 10  <10 1 път на 6 месеца Да 

17. Хром** µg/l 10  3.0 1 път на 6 месеца Да 

18. Алуминий µg/l 50  3620 1 път на 2 год Не 

19. Желязо µg/l 200  3398 1 път на 6 месеца Не 

20. Калций mg/l 150  150.4 1 път на 2 год Не 

21. Магнезий mg/l 80  45.7 1 път на 2 год Да 

22. Манган** µg/l 50  686 1 път на 6 месеца Не 

23, Цинк** mg/l 5.0  0.0090 1 път на 6 месеца Да 

24. Естествен уран mg/l 0.06  0.005 1 път на 2 год Да 

25. Натрий mg/l 200  103.5 1 път на 2 год Да 

26. Бор mg/l 1.0  0.0178 1 път на 2 год Да 

27. Антимон µg/l 5.0  <5.0 1 път на 2 год Да 

28. Арсен** mg/l 0.05  <0.010 1 път на 6 месеца Да 

29. Барий*** µg/l -  183.1 1 път на 6 месеца Да 
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30. Молибден*** µg/l -  5.5 1 път на 6 месеца да 

Ш. Специфични органични замърсители 

31, Бензен µg/l 1.0  <1.0 1 път на 2 год Да 

32. Бенз(а)пирен µg/l 0.01  <0.001 1 път на 2 год Да 

33. 1,2 Дихлоретан µg/l 3.0  <1 1 път на 2 год Да 

34. Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

µg/l 0.10  <0.01 1 път на 2 год Да 

35.Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

µg/l 10  <0.01 
<0.01 

1 път на 2 год Да 

36. Пестициди µg/l 0.10  - 1 път на 2 год Да 

37. Пестициди ( общо ) µg/l 0.5  <0.05 1 път на 2 год Да 

38. Цианиди mg/l 0.01  <0.002 1 път на 2 год Да 

39. Нефтопродукти mg/l - - <0.02 1 път на 2 год Да 

 
Пиезометър № MW-24 -  Протокол 3189/09.11.2009 г  
 

Концентрация в 
подземните води,  
съгласно КР 

 

Показатели Мерна 
единица 

Стандарт за 
качество 

Базово 
ниво 

Резултат от  
мониторинга 

Честота  на 
мониторинг 

Съответствие 
Да/не 

I. Основни физико-хнмични показатели 

Температура 0C  - 18.0 1 път на 6 месеца Да 

Водно ниво m  - 6.87 1 път на 6 месеца Да 

1. Електропроводимост µS cm-1 2000  1435 1 път на 2 год. Да 

2. Обща твърдост mgΣqv/l 12  8.33 1 път на 6 месеца Да 

З.Перманганатна 
окисляемост 

µg O2/l 5.0  2.07 1 път на 6 месеца Да 

4. Активна реакция pH 6,5-9,5  7.06 1 път на 6 месеца Да 

5. Амониев йон mg/l 0,5  <0.013 1 път на 2 год Да 

6. Нитрати mg/l 50  10.4 1 път на 2 год Да 

7. Нитрити mg/l 0.5  0.020 1 път на 2 год Да 

8. Сулфати** mg/l 250  135 1 път на 6 месеца Да 

9. Хлориди** mg/l 250  79.5 1 път на 6 месеца Да 

10. Фосфати mg/l 0,5  0.17 1 път на 2 год Да 

11. Флуориди** mg/l 5.0  0.73 1 път на 6 месеца Да 

II. Метали и металоиди 

11. Живак** µg/l 1.0  <1.0 1 път на 6 месеца Да 

12. Кадмий** µg/l 5.0  <1.0 1 път на 6 месеца Да 

13. Мед** µg/l 2.0  0.0083 1 път на 6 месеца Да 

14. Никел** µg/l 20  6.4 1 път на 6 месеца Да 

15. Олово** µg/l 10  24 1 път на 6 месеца Не 

16. Селен** µg/l 10  <10 1 път на 6 месеца Да 
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17. Хром** µg/l 10  1.0 1 път на 6 месеца да 

18. Алуминий µg/l 50  2370 1 път на 2 год Не 

19. Желязо µg/l 200  2576 1 път на 6 месеца Не 

20. Калций mg/l 150  97.5 1 път на 2 год Да 

21. Магнезий mg/l 80  42.0 1 път на 2 год Да 

22. Манган** µg/l 50  970 1 път на 6 месеца Не 

23, Цинк** mg/l 5.0  0.0122 1 път на 6 месеца Да 

24. Естествен уран mg/l 0.06  <0.001 1 път на 2 год Да 

25. Натрий mg/l 200  138.0 1 път на 2 год Да 

26. Бор mg/l 1.0  0.0164 1 път на 2 год Да 

27. Антимон µg/l 5.0  <5.0 1 път на 2 год Да 

28. Арсен** mg/l 0.05  <0.010 1 път на 6 месеца Да 

29. Барий*** µg/l -  180.2 1 път на 6 месеца Да 

30. Молибден*** µg/l -  12.0 1 път на 6 месеца Да 

Ш. Специфични органични замърсители 

31, Бензен µg/l 1.0  <1.0 1 път на 2 год Да 

32. Бенз(а)пирен µg/l 0.01  <0.001 1 път на 2 год Да 

33. 1,2 Дихлоретан µg/l 3.0  <1 1 път на 2 год Да 

34. Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

µg/l 0.10  <0.01 1 път на 2 год Да 

35.Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

µg/l 10  <0.01 
<0.01 

1 път на 2 год Да 

36. Пестициди µg/l 0.10  - 1 път на 2 год Да 

37. Пестициди ( общо ) µg/l 0.5  <0.05 1 път на 2 год Да 

38. Цианиди mg/l 0.01  <0.002 1 път на 2 год Да 

39. Нефтопродукти mg/l - - <0.02 1 път на 2 год Да 

 
 
Пиезометър № MW-28 -  Протокол 3180/09.11.2009 г  
 

Концентрация в 
подземните води,  
съгласно КР 

 

Показатели Мерна 
единица 

Стандарт за 
качество 

Базово 
ниво 

Резултат от  
мониторинга 

Честота  на 
мониторинг 

Съответствие 
Да/не 

I. Основни физико-хнмични показатели 

Температура 0C  - 15.3  Да 

Водно ниво m  - 10.72  Да 

1. Електропроводимост µS cm-1 2000  2150 1 път на 2 год. Не 

2. Обща твърдост mgΣqv/l 12  21.21 1 път на 6 месеца Не 

З.Перманганатна 
окисляемост 

µg O2/l 5.0  3.38 1 път на 6 месеца Да 

4. Активна реакция pH 6,5-9,5  6.72 1 път на 6 месеца Да 
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5. Амониев йон mg/l 0,5  <0.013 1 път на 2 год да 

6. Нитрати mg/l 50  18.2 1 път на 2 год Да 

7. Нитрити mg/l 0.5  0.022 1 път на 2 год Да 

8. Сулфати** mg/l 250  683.4 1 път на 6 месеца Не 

9. Хлориди** mg/l 250  103.0 1 път на 6 месеца Да 

10. Фосфати mg/l 0,5  0.43 1 път на 2 год Да 

11. Флуориди** mg/l 5.0  <0.10 1 път на 6 месеца Да 

II. Метали и металоиди 

11. Живак** µg/l 1.0  <1.0 1 път на 6 месеца Да 

12. Кадмий** µg/l 5.0  <1.0 1 път на 6 месеца Да 

13. Мед** µg/l 2.0  0.0126 1 път на 6 месеца Да 

14. Никел** µg/l 20  12.9 1 път на 6 месеца Да 

15. Олово** µg/l 10  25 1 път на 6 месеца Да 

16. Селен** µg/l 10  <10 1 път на 6 месеца Да 

17. Хром** µg/l 10  2.5 1 път на 6 месеца Да 

18. Алуминий µg/l 50  3667 1 път на 2 год Не 

19. Желязо µg/l 200  2778 1 път на 6 месеца Не 

20. Калций mg/l 150  281.9 1 път на 2 год Не 

21. Магнезий mg/l 80  86.5 1 път на 2 год Не 

22. Манган** µg/l 50  778 1 път на 6 месеца Не 

23, Цинк** mg/l 5.0  0.0102 1 път на 6 месеца Да 

24. Естествен уран mg/l 0.06  0.0010 1 път на 2 год Да 

25. Натрий mg/l 200  126.5 1 път на 2 год Да 

26. Бор mg/l 1.0  0.0449 1 път на 2 год Да 

27. Антимон µg/l 5.0  30.8 1 път на 2 год Не 

28. Арсен** mg/l 0.05  <0.010 1 път на 6 месеца Да 

29. Барий*** µg/l -  215.4 1 път на 6 месеца Да 

30. Молибден*** µg/l -  6.5 1 път на 6 месеца Да 

Ш. Специфични органични замърсители 

31, Бензен µg/l 1.0  <1.0 1 път на 2 год Да 

32. Бенз(а)пирен µg/l 0.01  <0.001 1 път на 2 год Да 

33. 1,2 Дихлоретан µg/l 3.0  <1 1 път на 2 год Да 

34. Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

µg/l 0.10  <0.01 1 път на 2 год Да 

35.Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

µg/l 10  <0.01 
<0.01 

1 път на 2 год Да 

36. Пестициди µg/l 0.10  - 1 път на 2 год Да 

37. Пестициди ( общо ) µg/l 0.5  <0.05 1 път на 2 год Да 

38. Цианиди mg/l 0.01  <0.002 1 път на 2 год Да 

39. Нефтопродукти mg/l - - <0.02 1 път на 2 год Да 
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Пиезометър № MW-26 -  Протокол 3181/09.11.2009 г  
 

Концентрация в 
подземните води,  
съгласно КР 

 

Показатели Мерна 
единица 

Стандарт за 
качество 

Базово 
ниво 

Резултат от  
мониторинга 

Честота  на 
мониторинг 

Съответствие 
Да/не 

I. Основни физико-хнмични показатели 

Температура 0C  - 16.3 1 път на 6 месеца Да 

Водно ниво m  - 8.26 1 път на 6 месеца Да 

1. Електропроводимост µS cm-1 2000  1928 1 път на 2 год. Да 

2. Обща твърдост mgΣqv/l 12  13.72 1 път на 6 месеца Не 

З.Перманганатна 
окисляемост 

µg O2/l 5.0  3.69 1 път на 6 месеца Да 

4. Активна реакция pH 6,5-9,5  6.85 1 път на 6 месеца Да 

5. Амониев йон mg/l 0,5  <0.013 1 път на 2 год Да 

6. Нитрати mg/l 50  0.6 1 път на 2 год Да 

7. Нитрити mg/l 0.5  0.016 1 път на 2 год Да 

8. Сулфати** mg/l 250  188.5 1 път на 6 месеца Да 

9. Хлориди** mg/l 250  131.4 1 път на 6 месеца Да 

10. Фосфати mg/l 0,5  0.22 1 път на 2 год Да 

11. Флуориди** mg/l 5.0  0.20 1 път на 6 месеца Да 

II. Метали и металоиди 

11. Живак** µg/l 1.0  <1.0 1 път на 6 месеца Да 

12. Кадмий** µg/l 5.0  <1.0 1 път на 6 месеца Да 

13. Мед** µg/l 2.0  0.0465 1 път на 6 месеца Да 

14. Никел** µg/l 20  41.0 1 път на 6 месеца Да 

15. Олово** µg/l 10  105 1 път на 6 месеца Не 

16. Селен** µg/l 10  <10 1 път на 6 месеца Да 

17. Хром** µg/l 10  20.2 1 път на 6 месеца Не 

18. Алуминий µg/l 50  17620 1 път на 2 год Не 

19. Желязо µg/l 200  10950 1 път на 6 месеца Не 

20. Калций mg/l 150  195.6 1 път на 2 год Не 

21. Магнезий mg/l 80  47.6 1 път на 2 год Да 

22. Манган** µg/l 50  4586 1 път на 6 месеца Не 

23, Цинк** mg/l 5.0  0.0524 1 път на 6 месеца Да 

24. Естествен уран mg/l 0.06  <0.001 1 път на 2 год Да 

25. Натрий mg/l 200  159.0 1 път на 2 год Да 

26. Бор mg/l 1.0  0.0148 1 път на 2 год Да 

27. Антимон µg/l 5.0  <5.0 1 път на 2 год Да 

28. Арсен** mg/l 0.05  <0.010 1 път на 6 месеца Да 
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29. Барий*** µg/l -  657 1 път на 6 месеца да 

30. Молибден*** µg/l -  8.3 1 път на 6 месеца Да 

Ш. Специфични органични замърсители 

31, Бензен µg/l 1.0  <1.0 1 път на 2 год Да 

32. Бенз(а)пирен µg/l 0.01  <0.001 1 път на 2 год Да 

33. 1,2 Дихлоретан µg/l 3.0  <1 1 път на 2 год Да 

34. Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

µg/l 0.10  <0.01 1 път на 2 год Да 

35.Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

µg/l 10  <0.01 
<0.01 

1 път на 2 год Да 

36. Пестициди µg/l 0.10  - 1 път на 2 год Да 

37. Пестициди ( общо ) µg/l 0.5  <0.05 1 път на 2 год Да 

38. Цианиди mg/l 0.01  <0.002 1 път на 2 год Да 

39. Нефтопродукти mg/l - - 0.030 1 път на 2 год Да 

 
 
Пиезометър № MW-31 -  Протокол 3186/09.11.2009 г  
 

Концентрация в 
подземните води,  
съгласно КР 

 

Показатели Мерна 
единица 

Стандарт за 
качество 

Базово 
ниво 

Резултат от  
мониторинга 

Честота  на 
мониторинг 

Съответствие 
Да/не 

I. Основни физико-хнмични показатели 

Температура 0C  - 16.0 1 път на 6 месеца Да 

Водно ниво m  - 16.30 1 път на 6 месеца Да 

1. Електропроводимост µS cm-1 2000  1723 1 път на 2 год. Да 

2. Обща твърдост mgΣqv/l 12  10.47 1 път на 6 месеца Да 

З.Перманганатна 
окисляемост 

µg O2/l 5.0  2.38 1 път на 6 месеца Да 

4. Активна реакция pH 6,5-9,5  7.34 1 път на 6 месеца Да 

5. Амониев йон mg/l 0,5  <0.013 1 път на 2 год Да 

6. Нитрати mg/l 50  8.5 1 път на 2 год Да 

7. Нитрити mg/l 0.5  0.013 1 път на 2 год Да 

8. Сулфати** mg/l 250  617.3 1 път на 6 месеца Не 

9. Хлориди** mg/l 250  35.5 1 път на 6 месеца Да 

10. Фосфати mg/l 0,5  0.08 1 път на 2 год Да 

11. Флуориди** mg/l 5.0  1.83 1 път на 6 месеца Да 

II. Метали и металоиди 

11. Живак** µg/l 1.0  <1.0 1 път на 6 месеца Да 

12. Кадмий** µg/l 5.0  <1.0 1 път на 6 месеца Да 

13. Мед** µg/l 2.0  0.0054 1 път на 6 месеца Да 

14. Никел** µg/l 20  <2.0 1 път на 6 месеца Да 
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15. Олово** µg/l 10  <10 1 път на 6 месеца да 

16. Селен** µg/l 10  <10 1 път на 6 месеца Да 

17. Хром** µg/l 10  <1.0 1 път на 6 месеца Да 

18. Алуминий µg/l 50  197.6 1 път на 2 год Не 

19. Желязо µg/l 200  1042 1 път на 6 месеца Не 

20. Калций mg/l 150  120.9 1 път на 2 год Да 

21. Магнезий mg/l 80  53.7 1 път на 2 год Да 

22. Манган** µg/l 50  69.4 1 път на 6 месеца Не 

23, Цинк** mg/l 5.0  0.0031 1 път на 6 месеца Да 

24. Естествен уран mg/l 0.06  0.010 1 път на 2 год Да 

25. Натрий mg/l 200  189.0 1 път на 2 год Да 

26. Бор mg/l 1.0  0.0364 1 път на 2 год Да 

27. Антимон µg/l 5.0  15.1 1 път на 2 год Да 

28. Арсен** mg/l 0.05  <0.010 1 път на 6 месеца Да 

29. Барий*** µg/l -  35.5 1 път на 6 месеца Да 

30. Молибден*** µg/l -  5.4 1 път на 6 месеца Да 

Ш. Специфични органични замърсители 

31, Бензен µg/l 1.0  <1.0 1 път на 2 год Да 

32. Бенз(а)пирен µg/l 0.01  <0.001 1 път на 2 год Да 

33. 1,2 Дихлоретан µg/l 3.0  <1 1 път на 2 год Да 

34. Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

µg/l 0.10  <0.01 1 път на 2 год Да 

35.Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

µg/l 10  <0.01 
<0.01 

1 път на 2 год Да 

36. Пестициди µg/l 0.10  - 1 път на 2 год Да 

37. Пестициди ( общо ) µg/l 0.5  <0.05 1 път на 2 год Да 

38. Цианиди mg/l 0.01  <0.002 1 път на 2 год Да 

39. Нефтопродукти mg/l - - <0.02 1 път на 2 год Да 

 
 
Пиезометър № MW-32 -  Протокол 3183/09.11.2009 г  
 

Концентрация в 
подземните води,  
съгласно КР 

 

Показатели Мерна 
единица 

Стандарт за 
качество 

Базово 
ниво 

Резултат от  
мониторинга 

Честота  на 
мониторинг 

Съответствие 
Да/не 

I. Основни физико-хнмични показатели 

Температура 0C  - 19.6 1 път на 6 месеца Да 

Водно ниво m  - 22.20 1 път на 6 месеца Не 

1. Електропроводимост µS cm-1 2000  5480 1 път на 2 год. Не 

2. Обща твърдост mgΣqv/l 12  58.16 1 път на 6 месеца Не 
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З.Перманганатна 
окисляемост 

µg O2/l 5.0  24.80 1 път на 6 месеца не 

4. Активна реакция pH 6,5-9,5  6.60 1 път на 6 месеца Да 

5. Амониев йон mg/l 0,5  1.21 1 път на 2 год Да 

6. Нитрати mg/l 50  0.7 1 път на 2 год Да 

7. Нитрити mg/l 0.5  0.172 1 път на 2 год Да 

8. Сулфати** mg/l 250  2711.8 1 път на 6 месеца Не 

9. Хлориди** mg/l 250  78.1 1 път на 6 месеца Да 

10. Фосфати mg/l 0,5  0.78 1 път на 2 год Да 

11. Флуориди** mg/l 5.0  <0.10 1 път на 6 месеца Да 

II. Метали и металоиди 

11. Живак** µg/l 1.0  <1.0 1 път на 6 месеца Да 

12. Кадмий** µg/l 5.0  <1.0 1 път на 6 месеца Да 

13. Мед** µg/l 2.0  0.0192 1 път на 6 месеца Да 

14. Никел** µg/l 20  6.7 1 път на 6 месеца Да 

15. Олово** µg/l 10  15 1 път на 6 месеца Да 

16. Селен** µg/l 10  <10 1 път на 6 месеца Да 

17. Хром** µg/l 10  <1.0 1 път на 6 месеца Да 

18. Алуминий µg/l 50  1897 1 път на 2 год Не 

19. Желязо µg/l 200  2910 1 път на 6 месеца Не 

20. Калций mg/l 150  624.8 1 път на 2 год Не 

21. Магнезий mg/l 80  327.4 1 път на 2 год Не 

22. Манган** µg/l 50  5730 1 път на 6 месеца Не 

23, Цинк** mg/l 5.0  0.0215 1 път на 6 месеца Да 

24. Естествен уран mg/l 0.06  0.008 1 път на 2 год Да 

25. Натрий mg/l 200  608.0 1 път на 2 год Не 

26. Бор mg/l 1.0  0.3888 1 път на 2 год Не 

27. Антимон µg/l 5.0  <5.0 1 път на 2 год Да 

28. Арсен** mg/l 0.05  <0.010 1 път на 6 месеца Да 

29. Барий*** µg/l -  49.2 1 път на 6 месеца Да 

30. Молибден*** µg/l -  22.9 1 път на 6 месеца Да 

Ш. Специфични органични замърсители 

31, Бензен µg/l 1.0  <1.0 1 път на 2 год Да 

32. Бенз(а)пирен µg/l 0.01  <0.001 1 път на 2 год Да 

33. 1,2 Дихлоретан µg/l 3.0  <1 1 път на 2 год Да 

34. Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 

µg/l 0.10  <0.01 1 път на 2 год Да 

35.Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

µg/l 10  <0.01 
<0.01 

1 път на 2 год Да 

36. Пестициди µg/l 0.10  - 1 път на 2 год Да 

37. Пестициди ( общо ) µg/l 0.5  <0.05 1 път на 2 год Да 
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38. Цианиди mg/l 0.01  <0.002 1 път на 2 год да 

39. Нефтопродукти mg/l - - <0.02 1 път на 2 год Да 

 
 
 
 
Таблица 8.  Опазване на почви* 
 
Показател Концентрация в  

почвите  
(базово състояние), 

 съгласно КР 

Пробовзе
мна точка 

Резултати  
от мониторинг 

Честота на 
 мониторинг 

Съответ
ствие 

      
*Забележка: Съгласно КР мониторинг на почвите за периода на строителство не се изисква 
 
 
Таблица 9.  Аварийни ситуации 
 
Дата на 
инцидента 

Описание на 
 инцидента 

Причи 
ни 

Предприети 
действия 

Планирани  
действия 

Органи, които са 
уведомени 

      
 
Забележка: През отчетния период  не са възниквали аварийни ситуации 
 
 
Таблица 10.  Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 
която е предоставено КР 
 

Дата на 
оплакването 

 или  
възражението 

Приносител  
на оплакването 

Причини Предприети  
действия 

Планирани  
действия 

Органи, 
които са 
уведомени 

      
 

Забележка: През отчетния период  не са постъпвали оплаквания или възражения свързани с 

дейността на инсталацията, за която е предоставено комплексното разрешително. 

 

 

 

 


