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1.Уводна част на годишния доклад 

  
Наименование на инсталацията 
Депо за неопасни отпадъци “Сгуроотвал Каменик”, включващо: 

� Първа секция 
� Втора секция 

 
Адрес по местонахождение  на инсталацията 

България , с.Каменик , общ. Бобошево  , обл.Кюстендилска 
Административно териториална единица по ЕКНМ : 35 804 

 
Регистрационен номер на КР 

№299/2008 
 
Дата на подписване на КР 

08.10.2008г 
 
Дата на влизане в сила на КР 

15.11.2008г 
 
Оператор на инсталацията 

„ТЕЦ „Бобов дол” ЕАД, с. Големо село  
   
Адрес, телефон, факс, e-mail на собственика/оператора 

 
Седалище: България 2635, с. Големо село, община Бобов дол, обл. 
Кюстендилска 
Изпълнителен директор:  инж.Петър Иванов Петров 

  тел:  0701 / 50 544; e-mail: id@tecbd.com  
Телефонна централа: 0701/ 50 531; 0701/50532,  Факс: 07101/50 533 
Идентификационен номер по чл.94 ал.2 ЗДДС – BG 109 513 731 
Идентификационен номер по чл.84 ДОПК -109 513 731 

 
Адрес  за кореспонденция 

   “ТЕЦ Бобов дол”-ЕАД 
България  2600,  обл. Кюстендилска,   гр. Дупница   п.к. 8  

 
Лицa за контакти: 

инж.Георги Алексов – Н-к производствен отдел - 0701/ 50 531; 
0701/50532 вътр. 521; e-mail: pto@tecbd.com  

инж. Величка Гогова – р-л група „Екология” - 0701/ 50 531; 0701/50532 
вътр. 707- e-mail: eko2 @tecbd.com 

инж. Радослав Шопов –еколог - 0701/ 50 531; 0701/50532 вътр. 707- e-
mail: r.shopov @tecbd.com 

 
РИОСВ, на чиято територия са разположени инсталациите  

РИОСВ гр.Перник 
 
Басейнова дирекция, на чиято територия са разположени инсталациите   

БДЗБР гр.Благоевград 
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Производствен капацитет и кратко описание на  “Сгуроотвал Каменик”. 
 
Депо Каменик е проектирано на базата на средногодишно количество 

пепелина от ТЕЦ максимално на 1 433 333 т при работа на трите енергийнни 
блока при електрическа мощност 630 MW.Общият капацитет на депото е 
43 000 000т. 

Планираният  годишен  капацитет на Каменик е 950 000 т. и е изчислен на 
база необходимото количество въглища за планирано електропроизводство.  

При разрешени 2 800т / 24ч за отчетната 2010 г. са депонирани средно по  
1 982,35 т/24 ч. Общото количество депониран отпадък е  723 559,2 т.  

При електропроизводството в ТЕЦ “Бобов дол” се генерират значителни 
количества твърди отпадъци – пепел и сгурия. Ценралата има добре работеща 
система за събиране, транспортиране и депониране на твърдият отпадък от 
горенето на въглищата. Съоръженията за отстраняване на пепелтта и шлаката 
съставят Сгуропепелоизвоза на централата.  

Пепелта от бункерите на електрофилтъра се транспортира с 
пневматичновакуумна система в силози, а от там с гуменолентов транспорт и 
смивен канал се депонира в депо Каменик. От края на лентата сгуропепелината 
се подава в смесителна шахта, където се осъществява смесването  й с вода. 
Водата се подава от две помпени станции свързани каскадно. Образуваната 
суспензия се транспортира гравитачно чрез смивен канал дълъг 2320м до 
основната стена.  Тук в чашата на депото, сгуропепелината се утаява, а 
избистрената вода се извежда чрез водоотливна система от кули  и колектори и 
се връща за повторно използване. 

Депото е въведено в експлоатация през 1997г.,то е сгуроотвал от  язовирен 
тип с две секции условно разделени на лява и дясна, които се запълват 
последователно. Със запълването депото поетапно се надгражда. 

Водите се отвеждат от района на депото със следните системи: 

Условно замърсени води които са били в контакт с отпадъка: 

• Водоотливна система – състои се от водоотливни кули и колектори 
които отвеждат избистрените води от чашата на депото в дневен 
долен изравнител разположен непосредствено под основната стена; 

• Дренажна система- състои се от дренажи и колектори които отвеждат 
просмукалите се в тялото на депото води в долния изравнител. 

Събраните в долния изравнител условно замърсени води при нормална 
експлоатация, чрез гравитачен тръбопровод се довеждат до ПС „Каменик”1 и 
отново се използват. 

Чисти повърхностни води: 

Чрез система от отбивни язове, предпазни канали и колектори оттока от 
чисти води който се формира в площите над депото се улавя и отвежда под 
депото и се зауства в р.Каменишка. 

Водоотливната, дренажната и системата за чисти води са изградени така, 
че двата вида води – чисти и условно замърсени да нямат никакъв контакт 
помежду си. 

Облицовъчни огнеупорни материали  се извозват до депото с автомобилен 
транспорт и се измерват на автокантар на площадката на ТЕЦ. 

Основните съоръжения при транспортирането  и депонирането работят в 
режим на периодично натоварване. Продължителността на работата им зависи 
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от количеството на отпадния продукт, което е функция на пепелното съдържание 
на изгаряните въглища и степента на натоварване а енергийните мощности.  

Замърсяване на околната среда в резултат от дейността на депото се 
изразява както следва: 

1) Замърсяване на атмосферния въздух - неорганизирани 
емисии, в период на засушаване се налага оросяване на пътищата и плажната 
ивица на депото. 

2) Замърсяване на почвите – изразява се главно в нарушаване 
на почвеното покритие , което остава под депонираната сгуропепелна маса , с 
обхват ограничен в рамките на площа на депото. 

3) Замърсяване на водите – замърсяването на водните системи   
е в резултат на частичното запушване на оборотния тръбопровод с карбонатни 
отложения, в резултат на което избистрените води не се усвояват напълно в 
оборотния цикъл, а се заустват в р.Каменишка. ТЕЦ”Бобов дол” провежда 
мониторинг по отношение на тези води. 

4) Отпадъци – на територията на депо „Каменик” не се генерират 
отпадъци.  

Обезвреждат се чрез депониране следните  видове отпадъци: 

Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (10.01.01.); 

Увлечена летяща пепел (10.01.02.); 

Облицовъчни и огнеупорни материали ( 16.11.06); 

Утайки от декарбонизиране (19.09.03.); 

Утайки и разтвори от регенерация (19.09.06.). 

Извършва се количествен и визуален контрол на депонираните отпадъци, 
вземат се проби и се анализират отпадъците за установяване на съответствието 
на депонираните отпадъци с първоначалното охарактеризиране. 

 
Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управление на 

околната среда 
 
Към Производствен отдел функционира група със специалисти ангажирани 

пряко с дейностите по управлението на аспектите на околната среда. 
  

2.Система за управление на околната среда 
КПКЗ изисква използването на най-добрата налична техника, за да може 

да се гарантира спазването на нормите на емисиите в разрешителното 
непрекъснато. Изискванията за добра производствена практика обхващат 
системи за управление, мониторинг и контрол на отпадъците и потреблението на 
вода, енергия и суровини,вътрешни мерки за предотвратяване на инциденти и 
краткотрайни емисии, мерки за намаляване на потреблението, оборудване за 
обработка на отпадъците и оборудване за мониторинг. 

Фирмата няма друга система по управление на околната среда(ISO 14001  
или EMAS),освен въведената с КР №45/2005г. 
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Структура и отговорности 

Към производствен отдел е обособена група по “Екология”. 

Изготвени са списъци утвърдени от Изпълнителен директор с персонала, 
който ще  извършва конкретни дейности по изпълнение на условия от КР и 
отговорните лица за изпълнение. 

 
Обучение 

През отчетната година  не са  посетени  семинари и не е извършвано 
обучение по актуални въпроси свързани с управление и опазване на околната 
среда касаещи експлоатация , контрол и проверка на инсталации за 
обезвреждане на отпадъци. 

 

Обмен на информация и документиране 

Поддържа се актуална информация относно отговорните лица, 
нормативните актове, инструкциите отнасящи се до работата на инсталацията и 
списък на кого от персонала какъв документ е предоставен. Информацията се 
съхранява по отдели  и в Технически архив и е достъпна за всички работници и 
специалисти. 

Управление на документите  

Извършват се периодични проверки на 2г., за необходимостта от 
актуализиране на документите. Актуализация се извършва и при всяка промяна в 
нормативната уредба по околна среда, техническа експлоатация, безопасност на 
труда и противопожарна безопасност. 

Оперативно управление 

Изготвени са всички необходими инструкции за експлоатация и подръжка 
на съоръженията от инсталацията. 

 
Оценка на съответствието, проверка и коригиращи действия 

По изготвените инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 
показатели  се извършва контрол , оценка на съответствие и предприети мерки 
за корекция. Всички данни от мониторинга се документират и съхраняват в група 
„Екология”- Производствен отдел. 
 

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации  

Всички инструкции отнасящи се до предотвратяване и контрол на 
аварийни ситуации са изготвени и се спазват от персонала. 

Има изготвен План за действие при авария.Определени са аварийните 
ситуации и възможните начини за действие при всяка авария. Провеждат се 
обучения и проверки на персонала. Проверяват се средствата за 
противодействие на възможните аварии и средствата за лична защита. 

Изготвена е и оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за 
възникване на екологични щети и за случаи на причинени щети от депо за 
неопасни отпадъци „Каменик”. 

В писмо изх.№ 26-00-2690 от 21.09.2007г. на РИОСВ - София , е 
потвърдено че за сгуроотвал”Каменик”, собственост на ТЕЦ”Бобов дол”ЕАД не е 
необходимо издаване на разрешително по.чл.104 от ЗООС. 
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Записи, докладване и актуализация на системата за управление на околната среда 

Всички наблюдения на емисионните и техническите показатели и 
резултатите от тях се записват и съхраняват. 
 ТЕЦ „Бобов дол” докладва резултатите от собствения мониторинг и 
представя Годишен доклад за изпълнение на условията от КР. 
 Актуализация на системата за управление на околната среда по КР не се е 
налаго. 
 

3.Използване на ресурси 
 
3.1 Използване на вода 

Източниците на вода на централата за производствени нужди, охлаждане и 
питейно-битово водоснабдяване са р.”Джерман” и яз.”Дяково” за които има 
издадени разрешителни за водоползване. 

За 2010г водапотреблението  за производствени, охлаждащи и питейно-
битови нужди общо е: 12 994 206 куб.м. 

За производствени нужди са изразходвани 5 241 622 куб.м. , като 1 802 045 
куб.м. са за осигуряване вода за хидравличният транспорт на пепелина  по 
смивния канал или средно по  2,40 куб.м/т депониран отпадък. 

Потреблението на вода за смивния цикъл се следи и документира 
ежедневно по монтираното водомерно устройство. Спазено е условие 8.1.1. и 
използването на вода е съгласно издадените разрешителни за водоползване. 
Несъответствия  в количествата заложени в условие 8.1.3. от КР 45/2005г не са 
отчетени. 

Вода за оросяване на бреговата ивица не е изразходвана ,тъй като 
инсталацията е частично изградена. 

 
3.2.Използване на енергия 

Основните консуматори на електроенергия на площадката са гумено 
транспортните ленти. Същите се експлоатират съгласно изготвената инструкция 
за експлоатация и поддръжка . 

Ежемесечно се отчитат количествата използвана електроенергия по 
измервателно устройство.  

Изготвят се месечни справки .  Годишната консумация на енергия  за 
отчетния период е  4 866.34 MWh  и отнесена към тон депониран отпадък не 
превишава посочените в усл.8.2.1.1 стойности. 
 

Таблица 3.2 
Електроенергия Количество за 

единица продукт, 
съгласно КР 

Използвано 
количество за 
единица продукт 

Съответствие 

 MWh/t MWh/t да/не 
Депо „Каменик” 0,0080 0,0067 Да 
 

 
 
 
 
4.Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда. 
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4.1.Доклад по Европейския регистър за изпускане и пренос на 

замърсителите(ЕРИПЗ)  
 

Замърсители във въздуха –неорганизирани емисии 

Подадена декларация до РИОСВ гр.Перник съгласно чл.5 ал.1 , точки а, б 
и в от регламент 166/2006г, че количествата на замърсителите във въздуха не 
надвишават прага на замърсителите по приложение 2 , определени в 
Регламента. 

Емисионен контрол на почви през 2010г не е извършван. 

  

Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ  

Емисионни npагове   

(колона1) 

№
. 

CAS 
номер 

Замърсител 

във въздух 
(колона1а) 

kg/год. 

във води 
(колона lb) 

Kg/год. 

в почва 
(колона 
1с) 

kg/год 

Праг за 
пренос на 
замърсите
ли извън 
площ. 
(колона 2) 

kg/год. 

Праг за 
производст
во, 
обработка 
или 
употреба 
(колона 3) 

kg/год. 

2 

# 

630-08-0 Въглероден 
оксид(СО) 

500 000 

 (-) 

- - - * 

3 

# 

124-38-9 Въглероден диоксид 
(С02) 

100 милиона 

(-) 

- - - * 

8 

# 

 

 

Азотни оксиди 

(NOX/N02) 

100000 

 

- - - * 

1
1 

# 

 

 

Серни оксиди 
(SOx/S02) 

150000 

(-) 

- - - * 

8
6 

# 

 

 

Фини прахови час-
гици<10цт (РМЮ) 

50000 

(-) 

- - - * 

1
9 

# 

7440-47-
3 

Хром и 
съединенията му 
(като Сг) 

100 

 

50 

_ 

  

50 

_ 

 

200 10000 

2
0 

# 

7440-50-
8 

Мед и съединенията 
му (като Си) 

100 

 

50 

_ 

 

50 

_ 

500 10000 

2
3 

# 

7439-92-
1 

Олово и 
съединенията му 
(като РЬ) 

200 

 

20 

  

20 

_ 

50 50 
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2
4 

# 

7440-66-
6 

Цинк и 
съединенията 

му (като Zn) 

200 

 

100 

_ 

 

100 

_ 

1 000 10000 

7
6
# 

 Общ органичен 
въглерод(ТОС) 

(като общ С или 
ХПК/3) 

 50 000 

- 

 
- - ** 

 

 

4.2. Замърсители на вредни вещества в атмосферния  въздух. 

Замърсяване на атмосферния въздух се получава единствено от 
неорганизирани емисии. 

Източници на неорганизирани емисии във въздуха са пътищата и 
плажовата ивица на депото.  

Пътищата се оросяват със специален автомобил. Необходимоста от 
оросяване се оценява визуално и се отразява в оперативен дневник към цех 
Сгуропепелоизвоз. 

Плажната ивица на депото не се оросява. Има изготвен проект на 
оросителна система но все още не е реализиран. 

 През сухите месеци се отвява прах, но отвяването е с локален характер и 
на практика не замърсява въздуха в близките населени места и земеделски 
земи. Оплаквания за отвяване на прах не  са постъпвали. 

  

4.3.Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води. 

Нерегламентирано изпускане на отпадни производствени води във  водни 
обекти има след долен изравнител , поради това че оборотния колектор е 
частично запушен и не може да поеме цялото количество избистрени води.За 
заустеното количество е платена такса за ползване на воден обект. Заустването 
е в р.Каменишка. 

За избистрените води  от депо Каменик  два пъти седмично се изършва 
анализ от лаборатория „Отпадни води „ към ХВО. Резултатите се документират в 
дневник. 

Извършва се собствен мониторинг съгласно табл.10.1.4.1. от КР на депото. 
Данните се събират от хидрометерорологична станция гр.Кюстендил и се 
съхраняват в група „Екология”. 

 Съоръженията към Водоотливната система, Дренажната система 
включваща Горен и Долен изравнител и системата за чисти води се подържат и 
експлоатират съгласно технологична инструкция. Проверките са извършват 
ежедневно от експлоатационен персонал към отдел „Сгуропепелоизвоз” и се 
отразяват в оперативен дневник. Забелязаните неизправности и дефекти се 
вписват в дневник за дефекти. 

Не са установени  течове през годината. 

През отчетната година е извършван анализ на обема и състава на 
инфилтрата от „Независима лаборатория за анализи -2000” ЕООД гр.София. 
.Резултатите са отразени в протоколи  и се съхраняват в Производствен отдел 
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група „Екология”. Копия от протоколите са изпратени и представени на РИОСВ 
гр.Перник и БДЗБР гр.Благоевград. 

4.4. Управление на отпадъците 

 4.4.1. Приемане на отпадъците 

 На депо ”Каменик” са приети само отпадъците разрешени съгласно 
усл.11.1.1  на КР на депото с цел обезвреждане. Количествата им са : 

� Сгурия, шлака и дънна пепел от котли /10 01 01/  - 227 088 т. 

� Увлечена/летяща пепел от изгарянето на въглища /10 01 02/ - 496 368 т.  

� Облицовъчни и огнеупорни материали /16 11 06/ - 0,71т. 

� Утайки от декарбонизиране /19 09 03/ - 1.64т 

� Разтвори и утайки от регенерация /19 09 06/ -100,85т  

Превишение на количеството депониран отпадък не е установено. 

През отчетната година е извършено изпитване  на пепел за установяване 
на съответствието на получените резулнати с резултатите от основното 
охарактеризиране. Изпитването е извършено от „Независима лаборатория за 
анализи -2000” ЕООД гр.София. Резултатите са документирани и се съхраняват 
в група „Екология”. Несъответствия не са констатирани. 

При приемането на отпадъците се извършва визуална проверка за 
съответствие. 

 

Таблица 4.Образуване на отпадъци 

Годишно количество годишно кол. за 
единица продукт 

Отпадък код 

количес
тво 

по КР 

реално 
измере 

но 

количес
тво 

по КР 

реално 
измерено 

временн
о 
съхране
н на 
площадк
ата 

транспорт. 

собствен/ 

външна 
фирма 

съответ 

ствие 

  t/у t/у t/kWh t/kWh    

- - - - - - 
- - - 

- - - - - - 
- - - 

 

Всички отпадъци с код и наименование съгласно условие 11.1.1 , 
приемани на депото се образуват на площадката на ТЕЦ”Бобов дол” и 
резултатите от оценка на съответствието на количествата образувани отпадъци, 
като годишно количество и количество на единица продукт се докладват с ГДОС 
за ТЕЦ по КР №45/2005г. 

 

4.4.2.Обезвреждане на отпадъците. 

Обезвреждането на отпадъците пепел,сгурия и шлак се извършва чрез 
депониране по утвърден проект. 

Утайките от декарбонизиране и разтвори и утайки от регенерация на 
йонообменници се събират и неутрализират в неутрализационна яма и по 
каменинова канализация се отвеждат до временното хранилище „Черно езеро” и 
след това се депонират на сгуроотвал”Каменик”. По този начин се постига 
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минимизиране на тези отпадъци и ограничаване на вредното им въздействие 
върхе околната среда. 

Облицовъчните и огнеупорни материали се раздробяват с цел намаляване 
на обема образуван отпадък и се транспортират до депото за депониране. 

 

Таблица 5.Обезвреждане на отпадъци 

Отпадък код Обезвреждане 
на 
площадката 

Количества по КР Съответствие 

Сгурия,шлака и пепел  10 01 01 227 088 т. 

 

 до 230 000 т 
ДА 

Увлечена пепел  10 01 02  496 368 т. 

 

до 520 000 т ДА 

 

Облицовъчни и огнеупорни 
материали 

16 11 06 0,71т. ; 4.0m3 

 

до 20 m3 
ДА 

Утайки от декарбонизиране 19 09 03 1,64 т. 

 

до 2 т 
ДА 

Разтвори и утайки от 
регенерация 

19 09 06 100,85 т. 

 

до 140 т 
ДА 

 

Количествата на депонираните отпадъци се измерват/изчисляват 
ежемесечно  и документират в „Справка за депонирани отпадъци и използвани 
ресурси”. Извършва се периодична оценка на съответствие  и при установяване 
на такова  се предприемат коригиращи действия.  

Операторът осъществява мониторинг на състоянието на депото съгласно 
усл.11.3.4., чрез сключен договор  с проектантите. Поведението на повърхността 
на тялото на депото и стабилността на дигите се отразяват в доклади които са 
за период от две години /след 2005г/ съгласно становище на „Енергопроект-
Хидроенергетика ООД”, които доклади  се съхраняват в Технически архив.
 Последният доклад е за периода 2006 - 2008г.  

Технологията на депониране на отпадъците е спазена. Същата е описана 
в уводната част на ГДОС. 

Сгуроотвалът е в експлоатация от 1997г с проектен капацитет 43 мил.т 
разчетен за 30 години. Заетата плащ от отпадъци /сгурия, пепел изолационни 
материали и утайки от ХВО/   към 2011 год.  е 428,2 дка с обем  10 981 296т. 
Свободния капацитет на депото е  32 018 704т. 

Дейностите по управление на отпадъците се документират в „Отчетна 
книга”  и са докладвани съгласно изискванията на Наредба № 9 за реда и 
образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъци.  

През 2010г е актуализирана Фирмената програма за управление на 
дейностите по отпадъците на ТЕЦ „Бобов дол”. 
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4.5.Шум  
Таблица 6. емисии на Шум 

Място на измерването Ниво на звуково  
налягане в Db(A) 

Измерено през 
деня/нощта 

 

Съответствие 

Контур 1 

По границите на депо 
„Каменик” 

70 Db(A)   

Контур 2 

По границите на депо 
„Каменик” 

70 Db(A)   

Контур 3 

По границите на депо 
„Каменик” 

70 Db(A)   

Контур 4 

По границите на депо 
„Каменик”Контур 1 

 

70 Db(A)   

Контур 5 

По границите на депо 
„Каменик” 

70 Db(A)   

Контур 6 

По границите на депо 
„Каменик” 

70 Db(A)   

 

Върху производствената площадка на депото са определени шест 
измервателни контура. 

През 2010г мониторинг по отношение определяне на общата звукова 
мощност, излъчвана в околната среда от депо за неопасни отпадъци „Каменик 
”не е извършван, тъй като периодичността е на две години.  

Оплаквания от живущи в близост до  площадката на депото не са постъпили. 

 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

През отчетната година по опазване на почвата и подземните води са 
спазени  всички инструкции от КР. Разливи и течове, които биха довели до 
замърсяване на почвата и подземните води  не са констатирани.  

Мониторинг на подземни води е извършван съгласно усл.13.7.1. 
Пробонабирането и анализите са извършени от акредитирана лаборатория 
„НЛА-2000” ЕООД . Резултатите са документирани с протоколии и представени 
на РИОСВ гр.Перник и БДЗБР гр.Благоевград.  

Направена е оценка на съответствие на концентрациите на вредни 
вещества в подземните води с определените в разрешителното. 
Несъответствия не са констатирани.  



 14 

Мониторинг на почви на показателите съгласно табл.13.8 е извършен за 
определяне на базовото състояние  на 16.07.2009г от лаборатория „НЛА-2000” 
ЕООД. Оценка на съответствие не е правена, тъй като честотата на 
мониторинга е на веднъж на три години. 

С наше писмо изх.№ ПО-04-1497/30.04.2009г. е изпратен за съгласуване 
план, на площадката с обозначени постоянни пунктове за мониторинг на 
почвите, до РИОСВ и ИАОС съгласно условие 13.8.1. 

С писмо изх № 26-00-2770/14.05.2009г. ИАОС съгласува избраните 
постоянни пунктове за мониторинг на почвите, а РИОСВ-Перник с писмо изх.№ 
26-00-1453 от 05.06.2009г. 

 

Таблица 7.Опазване на подземните води 

Показател Точки на 
пробовземан
е 

Концентрация в 
подземните 
води, съгласно 
КР 

Резултати от 
мониторинг 

Честота 
на 
монитори
нг 

Съответствие 

да/не 

 Контролен 
пункт №1 

над депото 

 1 2  1 2 

Водно ниво   2,00м 4,00м 2 пъти 
год. 

  

рН  >6.5  и <9.5 7,24 7,67 2 пъти 
год. 

да да 

Амониев йон  0,50 mg/l отсъства отсъства 2 пъти 
год. 

да да 

Сулфати  250 mg/l   2 пъти год   

Хлориди  250 mg/l отсъстват отсъстват 2 пъти год  да 

Флуориди  5.0 mg/l отсъстват отсъстват 2 пъти год   

Желязо  200µg/l 4,8*10-6 1,9*10-6 2 пъти год да да 

Живак  1.0 µg/l   2 пъти 
год. 

  

Кадмий  5.0µg/l <0,1*10-6 <0,1*10-6 2 пъти 
год. 

да да 

Мед  2.0 mg/l 0,0011 0,0007 2 пъти 
год. 

да да 

Никел  20 µg/l  1,1*10-6 <1,0*10-6 2 пъти год да да 

Олово  10 µg/l 3,3*10-6 2,7*10-6 2 пъти год да да 

Селен  10 µg/l   2 пъти год   

Хром  10 µg/l 1,5*10-6 3,5*10-6 2 пъти 
год. 

да да 

Цинк  5.0 mg/l 0,0081 0,004 2 пъти 
год. 

да да 

Арсен  0.05 mg/l <0,0005 <0,001 2 пъти 
год. 

да да 

Нефтопродукти   < 0,01 <0,01    

 Контролен 
пункт №2 

под депото 

 1 2  1 2 
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ляв скат 

Водно ниво   3, 0 6,0 2 пъти 
год. 

  

рН  >6.5  и <9.5 6,95 7,29 2 пъти 
год. 

да да 

Амониев йон  0,50 mg/l отсъства отсъства 2 пъти 
год. 

да да 

Сулфати  250 mg/l   2 пъти год   

Хлориди  250 mg/l отсъстват отсъстват 2 пъти год  да 

Флуориди  5.0 mg/l отсъстват отсъстват 2 пъти год   

Желязо  200µg/l 3,6*10-6 2,2*10-6 2 пъти год да да 

Живак  1.0 µg/l   2 пъти год   

Кадмий  5.0µg/l <0,1*10-6 <0,1*10-6 2 пъти 
год. 

да да 

Мед  2.0 mg/l 0,0057 0,001 2 пъти 
год. 

да да 

Никел  20 µg/l  1,8*10-6 <1,0*10-6 2 пъти 
год. 

да да 

Олово  10 µg/l 6*10-6 2,2*10-6 2 пъти 
год. 

да да 

Селен  10 µg/l   2 пъти 
год. 

  

Хром  10 µg/l 3,5*10-6 7,2*10-6 2 пъти 
год. 

да да 

Цинк  5.0 mg/l 0,0056 0,056 2 пъти 
год. 

да да 

Арсен  0.05 mg/l <0,0051 <0,001 2 пъти 
год. 

да да 

Нефтопродукти  Фоново ниво <0, 01 <0,01    

 Контролен 
пункт №3 

под депото 
десен скат 

 1 2  1 2 

Водно ниво   7,0 8,0 2 пъти 
год. 

  

рН  >6.5  и <9.5 7,34 7,12 2 пъти 
год. 

да да 

Амониев йон  0,50 mg/l отсъства отсъства 2 пъти 
год. 

да да 

Сулфати  250 mg/l   2 пъти год   

Хлориди  250 mg/l отсъстват отсъстват 2 пъти год  да 

Флуориди  5.0 mg/l отсъстват отсъстват 2 пъти год   

Желязо  200µg/l 2,6*10-6 2,7*10-6 2 пъти год да да 

Живак  1.0 µg/l   2 пъти год   

Кадмий  5.0µg/l <0,1*10-6 0,24*10-6 2 пъти 
год. 

да да 

Мед  2.0 mg/l 0,7*10-6 1,0*10-6 2 пъти 
год. 

да да 
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Никел  20 µg/l  1,9*10-6 <1,0*10-6 2 пъти 
год. 

да да 

Олово  10 µg/l 2*10-6 1,8*10-6 2 пъти 
год. 

да да 

Селен  10 µg/l   2 пъти 
год. 

да да 

Хром  10 µg/l 3,2*10-6 4,0*10-6 2 пъти 
год. 

да да 

Цинк  5.0 mg/l 0,0033 0,001 2 пъти 
год. 

да да 

Арсен  0.05 mg/l <0,0005 <0,001 2 пъти год да да 

Нефтопродукти  Фоново ниво <0, 01 <0,01    

 

Таблица 8. Опазване на почви 

Показател Концентрация в 
почвите(базово 
състояние) , 
съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

да/не 

 т.1 фонова    

рН  -   1 път на 3год.  

Нефтопродукти  <0, 1 mg/kg   1 път на 3год.  

Арсен 0,0005 mg/kg     

Хром 0,36 mg/kg   1 път на 3год.  

Кадмий 0,000031 mg/kg   1 път на 3год.  

Цинк 0,086 mg/kg   1 път на 3год.  

Мед  0,0015 mg/kg   1 път на 3год.  

Олово 0,014 mg/kg   1 път на 3год.  

Никел 0,0083 mg/kg   1 път на 3год.  

Полиароматни 
въглеводороди 

 mg/kg   1 път на 3год.  

 т.2    

рН  -   1 път на 3год.  

Нефтопродукти  <0, 1 mg/kg   1 път на 3год.  

Арсен 0,0005      

Хром 0,0029 mg/kg   1 път на 3год.  

Кадмий 0,000039 mg/kg   1 път на 3год.  

Цинк 0,0066 mg/kg   1 път на 3год.  

Мед  0,0013 mg/kg   1 път на 3год.  

Олово 0,0027 mg/kg   1 път на 3год.  

Никел 0,0044 mg/kg   1 път на 3год.  

Полиароматни 
въглеводороди 

 mg/kg   1 път на 3год.  

т.3 

рН  -   1 път на 3год.  

Нефтопродукти  <0, 1 mg/kg   1 път на 3год.  
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Арсен 0,0006 mg/kg   1 път на 3год.  

Хром 0,0067 mg/kg   1 път на 3год.  

Кадмий 0,000029 mg/kg   1 път на 3год.  

Цинк 0,0075 mg/kg   1 път на 3год.  

Мед  0,0029 mg/kg   1 път на 3год.  

Олово 0,0014 mg/kg   1 път на 3год.  

Никел 0,0034 mg/kg   1 път на 3год.  

Полиароматни 
въглеводороди 

 mg/kg   1 път на 3год.  

Мониторинг на почвите ще се извършва  през 2011г. 

 

5.Доклад по Инвестиционната програма за привеждане на 
депото в съответствие с изискванията на нормативната уредба. 

Дейности: 

1.Проучване техническите възможности за преустановяване на депонирането 
чрез хидротранспорт. 

Изготвено е техническо задание за „Предпроектно проучване за 
техническите възможности за сухо депониране на отпадъка от централата , 
съвместно с продукта от сероочистващата инсталация /подадено 
уведомление за инвестиционно намерение за изграждане на СОИ/. 
Изготвена е тръжната документация ,стартирана е процедурата и предстои 
договаряне  и избор на изпълнител до 18.04.2011г. 

2.Проучване техническите възможности за  ограничаване на количествата 
транспортираща вода. 

Не е извършвано 

3.Извършване третиране на оборотните води. 

Не е извършвано 

4. Получаване на разрешително за заустване на небалансни води. 

Съгласно чл.117( 5) т.2 от ЗООС подаването на заявление и 
издаването на КР  отменя изискването за издаване и получаване на 
разрешително за заустване. 

Съгласно усл.10.1.3.1. от КР се разрешава избистрените  и дренажни 
води  да се използват само в оборотен цикъл. 

5.Извършване на предпроектно проучване за избор на вариант за оборотна 
система.  

През 2008г е извършено и прието на технически съвет /ТС/ на ТЕЦ 
„предпроектно проучване за подобряване на системата за оборотно 
водоснабдяване на хидравличния сгуроизвоз от края на лентовия транспортьор 
до мястото на окончателното депониране на сгуропепелината и развитие на 
намивната система на ТЕЦ”Бобов дол”ЕАД.  

 

 

6.Изготвяне на проект за допълване на мониторинговата система. 
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Изготвен е проект и е допълнена мониторинговата система на депото 
през 2007г. 

7.Изготвяне на план за контрол и мониторинг. 

Изготвен е план за мониторинг през 2007г. Същият е актуализиран 
съгласно предписания на РИОСВ гр.София и изпратен за съгласуване. 

8.Извършване на  охарактеризиране на депонираните отпадъци. 

 Основно охарактеризиране на депонираните отпадъци е извършено през 
2008г. от „Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда” гр.Бургас.  

9.Изграждане на затревени площи върху изградените диги. 

Затревяването на изградените диги е естествено. 

10.1.Изготвяне на план за закриване на депото. Проект за техническа и 
биологична рекултивация. 

Не се изисква на този етап. Срока е 2011г. 

10.2.Изготвяне на план за привеждане в съответствие. 

Има изготвен план за привеждане на депото в съответствие за 
експлоатация. 

11.Съгласуване на проекта за техническа и биологична рекултивация. 

Не се изисква на този етап.  

12.1.Преустановяване експлоатацията на депото. 

Не се изисква на този етап.  

12.2.Привеждане на депото в съответствие за експлоатация. 

Изготвено е техническо задание за „Предпроектно проучване за 
техническите възможности за сухо депониране на отпадъка от централата , 
съвместно с продукта от сероочистващата инсталация /подадено уведомление 
за инвестиционно намерение за изграждане на СОИ/. Изготвена е тръжната 
документация ,стартирана е процедурата и предстои договаряне  и избор на 
изпълнител до 18.04.2011г. 

13.Закриване на депото въз основа на плана за закриване. 

Не се изисква на този етап.  

14.Поддръжка и следексплоатационни грижи на депото. 

Не се изисква на този етап. 

15.Поставяне на означения и табели на депото.  

Поставени са табели и означения през 2007г 

16.Ограничаване на достъпа на външни лица до депото. 

Достъпа на външни лица е ограничен. 

17.Изграждане на оросителна система на бреговата ивица. 

 Има изготвени проекти за оросяване на бреговата ивица за диги кота 645 
и 650м, но не са  реализирани. 

 

6. Прекратяване работата на инсталациите или части от 
тях. Извеждане от експлоатация на инсталацията. 
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 Към  настоящия момент няма взето решение от оператора за 
прекратяване работата на депото или на части от него. 

 

7.Свързани с околната среда аварии, оплаквания и 
възражения. 

7.1.Аварии 
За отчетния период на площадката на депото не е възниквала аварийна 

ситуация.  

 

Таблица 9.Аварийни ситуации 

Дата на 
инцидента 

Описание 
на 
инцидента 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 
уведомени 

      
 

 

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

Подадени оплаквания за замърсяване или шум не са констатирани. 

 

 

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

Дата на 
оплакването 
или 
възражението 

Приносител 
на 
оплакването 

Причини Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 
уведомени 

      

 

 

Изготвили:Група „Екология” 

Производствен отдел       

 Н-к:................................ 

     / инж.Г.Алексов / 

 

 

Зам.изп. директор:..........................  

        /инж.Вл.Владимиров/ 
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Декларация 

 

 Удостоверявам верността, точноста и пълнотата на представената 
информация в Годишният доклад за изпълнение на дейностите, за които е 
предоставено комплексно разрешително №299-H0/2008г. за депо „Каменик „ на 
ТЕЦ „БОБОВ ДОЛ” ЕАД. 

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

  

 
Подпис:…………………                       Дата:……………. 

инж.Владимир Владимиров 

 

 

 

 

 

 

 

 


