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1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното 
разрешително (КР): 

Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан. 

2. Адрес по местонахождение на инсталацията: 

Землище на с. Богдан, Община Добричка 

3. Регистрационен номер на КР: 

338-Н0/2008 и 338- Н1 /2011г. 

4. Дата на подписване на КР: 

08.10.2008 г. и 02.11.2011 г. 

5. Дата на влизане в сила на КР: 

15.11.2008 г. и 02.11.2011 г.  

6. Оператор  на инсталацията и  притежател на разрешителното: 

6.1. Притежател на разрешителното – Община гр.Добрич 

6.2. Упълномощен представител на инсталацията, съгласно Решение      
№ Р –39 от 18.06.2010г. на кмета на Община гр.Добрич - „.А.С.А. България“ 
ЕООД

7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора: 

7.1. Собственик на инсталацията:Община град Добрич, ул.„България” 

№  12, тел. 058/600-001, факс: 058/600-166, e-mail: dobrich@dobrich.bg

7.2. Упълномощен представител  на инсталацията:

„.А.С.А.България”ЕООД,гр.София, ул.” Николай Хайтов” №3А,             

тел./факс: +359/2/971 21 97; +359/2/971 23 05, e-mail: info@asa- bg.eu

8. Лица за контакти: 

Теодора Петкова – Община гр.Добрич 

Отокар Слампа – „.А.С. А. България” ЕООД  

Антон Антонов  – „.А.С. А. България” ЕООД 

I.  УВОД
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9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицета за контакти: 

Т.Петкова - град Добрич, ул. „България” 12, тел: 058/600-705, факс: 058/601-
207, e-mail: t_petkova@dobrich.bg;

Отокар Слампа ; Антон Антонов - гр.София, ул.” Николай Хайтов” №3А, 
тел./факс: +359/2/971 21 97; +359/2/971 23 05,e-mail: info@asa- bg.eu

10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията:  

         Депо за неопасни битови отпадъци на гр. Добрич се намира в землището на               
с. Богдан, община Добрич - селска, на 5-6 км. южно от гр. Добрич. То се състои от 
съществуващо депо и новопроектирано разширение с обща площ 103 дка.Територията на 
депото обхваща предимно земи ,изключени от ДГФ чрез замяна със селскостопански 
земи. 

Околовръстен път 

Добрич кв. Рилци 

Добрич ЦГЧ 

Депо Богдан 

с. Богдан 

с.Дончево 

     Източник на отпадъците е населението на Община гр. Добрич, община Добричка от 
средата на 2011 г. и община Крушари, които са обхванати от организирано сметосъбиране 
и сметоизвозване.  

   На депото се приемат битови и промишлени неопасни отпадъци. 
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       Експлоатацията на депото обхваща дейностите по временно съхраняване на битови, 
строителни и опасни и отпадъци, и обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране. 

       При приемане на неопасните отпадъци, съгласно законовите изисквания се извършва 
проверка на място, която включва: 

- проверка на придружаващата отпадъците документация; 

- проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието на отпадъка с 
представената документация, както и че отпадъците са същите, които са обект 
на основното охарактеризиране и изпитването за установяване на 
съответствието; 

- измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството 
на приеманите отпадъци; 

- отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 9 от 28 
септември 2004г. 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. 

       Депонирането на отпадъците се извършва на работни хоризонти с дебелина по 3 
метра, състоящи се от 5 пласта с мощност по 0,6 метра. Максималният брой хоризонти е 5 
в централната част на депото. Отпадъците се разстилат с компактор на пластове, след 
което се уплътняват. Външните постоянни откоси се оформят с наклон 1:3, а вътрешните 
временни откоси са с наклон 1:1,5. След завършването на даден хоризонт до проектната 
кота се прави междинно запръстяване от местна свързана почва с дебелина 15 см. 

11. Производствен капацитет на инсталацията: 

      Съобразно КР 338-Н1/2011г. максималният капацитет на депото за неопасни отпадъци 
е следното: 

№
Инсталация 

Позиция на 
дейността, 

приложение 
4 от ЗООС 

Капацитет, 
t/24h

Капацитет, 
t

1
Депо за неопасни отпадъци на Община град 

Добрич при с. Богдан
5.4 180 328 500

     Експлоатацията на Клетка  на Депо за неопасни отпадъци при с.Богдан за  2011 г.(общо 
363 работни дни, тъй-като 25.04.2011 г. и 25.12.2011 г. бе неработен за инсталацията ) 
количеството приети за депониране отпадъци е  47 587,42  т.  т.е. средно 131,09 t/24h.

12. Организационна структура във фирмата, отнасяща се до управлението на 
околната среда: 

12.1. Собственик на инсталацията:

 Детелина Николова – Кмет на Община град Добрич 

 Арх. Пламен Ганчев – Зам.-кмет „Устройство на територията” 

 Инж. Веселин Ганев–Директор  на  Дирекция„Устройство на територията, 

инфраструктура и околна среда“ 
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 Инж.Цветанка Дочева –Началник отдел „ Инфраструктура и околна среда” 

 Теодора Петкова – гл. експерт „Опазване на околната среда” 

12.2. Упълномощен представител  на инсталацията:

 Отокар Слампа – Управител на „.А.С.А. България” ЕООД 

 Антон Антонов - Управител на „.А.С.А. България” ЕООД 

 Григор Алексиев –Ръководител филиал Добрич 

 Ивелина Стоева – еколог 

 Константин Петков – инс.услуги 

 Николинка Ангелова  – инс. услуги 

13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: 

РИОСВ - Варна., 9000, гр. Варна,  

ул. “ Ян Палах “ № 4;  

тел.: 052/ 634 579 

e-mail: riosv-vn@mbox.contact.bg

14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: 

 “Дунавски район” - с център Плевен  

адрес: гр.Плевен, ул. “Чаталджа” № 60, ПК 1237;  

тел.: 064/885 105, факс: 064/803 342,  

e-mail: dunavbd@bddr.org
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1. Структура и отговорности: 
     Отговорностите и структурата за изграждане и функциониране на система за 
управление на околната среда са определени съгласно изискванията на  Условие 5 от КР. 
Изготвени са списъци с персонала, които извършват конкретните дейности по изпълнение 
на условията в разрешителното и лицата отговорни за изпълнение на условията в 
разрешителното. 

Списъците се съхраняват и се актуализират при промяна в състава на персонала/лицата 
или отговорностите. 

СХЕМА НА ФУНКЦИОНИРАНЕ 

ІІ. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Начало 

Определяне на персонала, който ще извършва конкретни дейности по УОС 

Провеждане на наблюдение, контрол и мониторинг по графици 

Регистриране на резултатите (протоколи, дневници) 

При констатирани несъответствия се анализират причините довели до 
несъответствието 

Анализиране на получените резултати

Оценка на съответствието на получените резултати с данните определени 
в условията на КР

Предприемане на коригиращи действия и докладване на резултатите 

Край 
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2. Обучение: 
         Потребностите от обучение на персонала се определят съгласно инструкциите.  
 Обучението включва: 
 Задълженията и отговорностите на персонала при изпълнение на конкретни 

дейности по условията на КР
 Прилагане на разработените инструкции по СУОС
 Изисквания за водене на документация ,отчетност ,спазване на срокове.
 Запознаване със Закона за управление на отпадъците; отчетността по Наредба № 9 
 Обучение и работа с компактор – Вомак и ДТ – 75 / булдозер / на служителите на 

длъжност машинист.  
 Изисквания по безопасност на труда и предприемане на действия при възникване 

на аварийна ситуация 
 Работа с ел .везна и прилежащата програма . 

3. Обмен на информация: 
      Поддържа се актуална информация относно отговорните лица за изпълнение на 
условията в разрешителното, в т.ч. списък с имена, длъжности и телефони за контакт.      
Изготвен е актуален списък на органите, които следва да бъдат уведомявани съгласно 
условията на разрешителното и  телефони за контакт.

4. Документиране: 
     Поддържа се актуален списък с нормативни актове, регулиращи работата на депото,
необходимите инструкции изисквани от разрешителното се  съхраняват  на достъпно 
място  в стопанската сграда на депото.  

5. Управление на документи: 
     Съгласно административната структура на“.А.С.А. България” ЕООД пряка отговорност 
за организацията, изпълнението  и контрола по управлението на документите носи 
Управителят на фирмата.Всички останали служители при изпълнение на преките си 
задължения са длъжни да прилагат инструкцията по Условие 5.5.1. 

     Управителят носи пряка отговорност за изземване на невалидната документация, 
свързана със системата за управление на околната среда в контекста на комплексното 
разрешително, по съответния ред определен с горецитираната инструкция. 

     Инструкцията обхваща цялата изготвена и разпространена документация във връзка със 
Системата за управление на околната среда – инструкции, списъци, дневници и др.

6. Оперативно управление: 
      Изготвени са всички инструкции,съобразени с изискванията в КР.Редовно се 
попълват дневниците към инструкциите, както и листите за отклонение.

7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия: 
       Прилагат се писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни 
показатели в съответствие с условията на комплексното разрешително.  

       Извършва се периодична оценка на съответствията на стойностите на показателите.  

       Налични са инструкциите в случай на установяване на несъответствия и 
предприемане на коригиращи действия.

8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации: 
      Създадена е писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост 
актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване след всяка 
авария. Инструкцията обхваща цялата изготвена и разпространена документация във 
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връзка със Системата за управление на околната среда – инструкции, списъци, дневници    
и др. 

        Независимо от технологичните инструкции, на територията на Депо за неопасни 
отпадъци с.Богдан действа и утвърден План за предотвратяване, ликвидация и провеждане 
на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия,аварии и 
катастрофи.В него са описани евентуалните аварии,действията на персонала, отговорните 
лица,както и правилата за оповестяване.Налице е транспортната техника както и 
необходимите инструментите за предотвратяване на аварии.Част от инструменти  /лопати, 
ръкавици, кофи ,въже и др./се съхраняват в противопожарно табло при депото. Инертните 
материали / противогази и  покривала/се съхраняват в административната сграда/.През 
отчетната година е извършено проиграване на различни видове аварийни ситуации 
свързани с дейностата на депото. 

През 2011 година на територията на  депото не са  регистрирани  аварии.  

       Дейността на Дружество не представлява потенциална опасност за възникване на 
крупни производствени аварии. Процесите на депониране на неопасни отпадъци и 
съпътстващите ги дейности  не са взриво- и пожароопасни и не са източник на промишлени 
отровни вещества.  
На територията на “Депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан” могат да 
възникнат локални производствени аварии в случай на: земетресение; тежки зимни условия 
(снегонавявания и обледявания и др); наводнения; пренос на радиация или трансграничен 
пренос; пожар;терористични акции. 

        При възникване на аварийна ситуация инспектор услуги уведомява еколога на 
депото.Който от своя страна уведомява по надлежен ред първо управителя на филиала и 
съответните обществени органи. За всяка авария се съставя Авариен протокол и се 
попълва Дневник за документиране на действията за възникнали аварийни ситуации, в 
съответствие с изискванията на Комплексното разрешително, условие 14.4. В тези 
документи се описват, място и причина за възникналата авария, предприетите мерки и 
коригиращи действия, както и евентуални последици върху околната среда. 

9. Записи 
 Изработена е инструкция,определяща реда, изискванията, взаимоотношенията, 

компетенциите и отговорностите на длъжностните лица /персонала/ за документиране и 
съхраняване на данни от наблюдението на показатели и резултати от оценка на 
съответствието им с изискванията на условията в комплексното разрешително. Цел на 
процедурата е да се следи изпълнението на условията в комплексното разрешително.

      Документират и се съхраняват данните от наблюдението на емисионните и технически 
показатели,а така също от оценката на съответствията им с условията в комплексното 
разрешително.  

      На базата на инструкция по Условие 5.9.2. се документират и съхраняват данните за 
причините за установени несъответствия, както и предприетите коригиращи действия.
Документират се и се съхраняват данните при преразглеждане или актуализация на 
инструкциите за работа на технологичното оборудване.  

      Изготвен е и се съхранява списък с документите доказващи съответствие с условията 
на разрешителното.
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10. Докладване 

      Съгласно Условие 5.10.1,  притежателят на КР трябва да изготви   “Годишен доклад” 
за изпълнение на дейностите, за които е предоставено  Комплексното разрешително в срок 
до 31.03. на следващата година, съгласно “Методика за реда и начина за контрол на 
комплексни разрешителни и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за 
които е предоставено комплексното разрешително”.  

     Изпълнението на дейностите по КР № 338-Н0/2008г.. се докладват като ГДОС за трета 
поредна година.  , а по  КР № 338- Н1/2011г.  ще се докладват следващата година. 

11. Актуализация на СУОС

    През отчетния период на 2011 г. има изменение на КР№338-Н0/2008г. с ново 
комплексно разрешително № 338-Н1/2011 г.   което налага  да се извърши актуализация на 
СУОС. 



„.А.С.А.БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
СОФИЯ, ул.”Николай Хайтов” №  3 A 
www.asa-bg.eu e-mail: info@asa-bg.eu;

тел. +359/2/971 21 97;  факс: +359 / 2/ 971 23 05 

ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПРИ С. БОГДАН              12

1. Използване на вода 

    Водоснабдяването на площадката на Депото за неопасни отпадъци при с.Богдан се 
осъществява по договор с ВиК – Добрич. 

     Общото изразходваното количество вода за площадката се измерва,чрез монтирания на 
площадката разходомер за вода, като местоположението му е посочено в ген плана, 
приложен към заявлението за комплексно разрешително.  

    Основната консумация на вода за производствени нужди е за проходната 
дезинфекционна яма,както и за оросяване,с цел недопускане на запрашаване,на 
асфалтовата площадка и бетоновия път.  

     Необходимите и използвани количества вода за производствени нужди на Депото за 
неопасни отпадъци се влияят пряко от температурата и влажността на въздуха. 

     Водата в проходната дезинфекционна яма служи за измиване и дезинфекция на 
ходовата част на специализираните автомобили. Всеки понеделник от седмицата се 
подменя водата и дезинфектанта в ямата.Използвания дезинфектант е Санифорт./за който 
фирмата„ЖИВАС“ООД гр. София притежава Информационен лист за безопасност  
съгласно изискванията на Регламент (ЕО) №1907/2006 (REDCH) и Регламент (ЕО)           
№ 1272/2008 ( CLP). (ПРИЛОЖЕНИЕ  2) 

   Оросяване на трайните настилки се извършва при регистрирани високи температури и 
наличие на вятър, които биха провокирали запрашаване на площадката. 

Битово- фекални отпадъчни води 

   Битово-фекалните отпадъчни води от административната сграда се отвеждат единствено 
в изгребна яма.Съдържанието на резервоара се извозва чрез 4 куб. Вакумцистерна до 
ПСОВ Добрич съгласно Договор за извозване на отпадъчни води с ф-ма ЕТ „Драгни 
Йорданов“ с. Орлова могила.Тяхното пречистване се осъществявана  на база Договор за 
пречистване на отпадъчни води от изгребни ями с транспортно средство №25 от 
07.10.2011г. (ПРИЛОЖЕНИЕ  3) 

Измерване и документиране 
   Измерването и документирането на изразходваните количества вода при работа на 
инсталацията по Условие 2 се извършват по определена според нормативните изисквания 
“Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества 
вода за производствени цели”, съгласно Условие 8.1.5.2 на КР338-Н1/2011г. 

   За извършване на проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа 
включително течове, установяване на причините и предприемане на коригиращи действия 
се прилага“Инструкция за проверка и поддръжка на водопроводната мрежа на 
площадката,отстраняване на течове и предприемане на действия за тяхното 
отстраняване”съгласно Условие 8.1.4 на КР338-Н1/2011г. 

ІІІ. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ
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Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 8.1.5.4. за 2011г.

Таблица III.1-1 

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на 
открити 
течове 

дата причини Коригиращи действия 

12 1 10.02.

2011г. 

ВиК проблем/ запушване на мръсен 
канал от администартивната сграда / 

Отпушване на канала 

ЕТ Драгни Драгнев 

      За периода на експлоатацията през отчетната година, не са регистрирани течове по 
водопроводната мрежа.  

      В следващата таблица са посочени месечните количества употребена вода за 
производствени цели и е направена оценка на съответствието с условията на КР.

Таблица III.1-2 

 Контролът на съответствието на изразходваните количества вода се извършва съгласно 
“Инструкция за оценка на съответствието на изразходваните количества вода за 
производствени нужди с условията на КР” спрямо Условие 8.1.5.3 на КР338-Н1/2011г. 

   Както се вижда от фигура 1 използваните месечни количества вода за производствени 
цели са в границите на допустимата норма, съгласно КР.  

месец 

Обща 
месечна 

консумация 
на вода 

(m3)

Месечна 
консумация 
на вода  за 

производств
ени цели 

(m3)

Депонирани 
отпадъци за 

месеца 

( t )

Използвана 
вода за 

произв.нужди 

m3 /t
депониран 

отпадък 

Год.норма за 
ефективнаст 

при 
употреба на 

вода 
m3/еден. 
продукт С

ъ
о

тв
ет

ст
в

и
е

Януари 25 14 3716,88 0,0039 0,00946 да

Февруари 20 15 3131,04 0,0048 0,00946 да

Март 20 14 3977,3 0,0035 0,00946 да

Април 30 20 4134,28 0,0048 0,00946 да

Май 39 20 4302,51 0,0041 0,00946 да

Юни 61 30 3942,24 0,0076 0,00946 да

Юли 49 20 3929,63 0,0051 0,00946 да

Август 61 30 4190,44 0,0071 0,00946 да

Септември 40 21 4167,7 0,005 0,00946 да

Октомври 27 14 4199,6 0,005 0,00946 да

Ноември 25 21 4097,16 0,0033 0,00946 да

Декември 20 14 3798,62 0,0037 0,00946 да
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ФИГУРА 1 – СРЕДНОМЕСЕЧНИ СТОЙНОСТИ НА ИЗПОЛЗВАНАТА ВОДА ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ 
НУЖДИ ЗА ТОН ДЕПОНИРАН ОТПАДЪК 

0,0039
0,0048

0,0035

0,0048

0,0041

0,0076

0,0051

0,0071

0,005 0,005

0,0033
0,0037

0
0,001
0,002

0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009

0,01

количество вода m3/t депониран отпадък
норма m3/ t  депониран отпадък 0,00946

   В ІІІ.1-3таблица е посочено годишното количество изразходвана вода за производствени 
нужди от площадката, количеството на изразходваната вода за производствени нужди за      
1 тон депониран отпадък, съгласно комплексното разрешително и е направено сравнение 
за наличие или не на съответствие с нормирания показател в КР . 

Таблица III.1-3 

Източник 
на вода 

Годишна норма на 
ефективност при 
употребата на вода m3 /
еденица продукт 

Изп. годишно кол-
во за произв.цели  
/ m3/

Изп. кол-во  вода за 
тон депониран 
отпадък 

Съответствие 

ВиК 0.00946 233 0.0049 Да

   За отчетния период на 2011 г.,  изразходваното средногодишно количество  вода  за 
производствени нужди в инсталацията по Условие 2  за депониране на тон отпадък е     
по-малко от нормираното в комплексното разрешително.

 Коригиращи действия  за привеждане  в съответствие и мероприятия за  
ефективно използване на суровините. 

   Независимо от това,че разходът на вода за депонирането на тон отпадък е по-малък от 
нормирания,в дружеството е извършен анализ на изразходените количества и ще 
предприеме действия за тяхното намаляване. 

2.  Използване на енергия 

   Основните консуматори на електрическа енергия са  осветителната система и 
ел.помпите към оросителната система.Изискванията и правилата за организация и 
провеждане на техническата експлоатация на осветителната система и ел.помпите към 
оросителната система са определени в инструкция, съгласно Условие 8.2.1.2. на КР338-
Н1/2011г. 
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   В таблица ІІІ.2-1 са представени извършените проверки и констатиралите 
несъответствия. 
таблица ІІІ.2-1 

   Организацията и провеждането на измерване и документиране на консумацията на  
електроенергия на депото за неопасни отпадъци са възложени на инспектор услуги . 

   Измерването на електроенергията за промишлени нужди на площадката се извършва с 
пасантен електромер,съгласно комплексното разрешително,а количеството на използвана 
електроенергия се отчита и документира ежемесечно в журнал.  
   За отчитане и документиране на количествата използвана електроенергия на депото по 
Условие 2 се прилага “Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 
количествата електроенергия, съгласно Условие 8.2.2.1.на КР338-Н1/2011г. 

   В таблица ІІІ.2-2 е отразена регистрираната консумация по месеци, а от фигура 2 се 
вижда,че месечните количества употребена електроенергия са значително под 
регламентираните от КР -   0.939 МWh/t отпадък. 
таблица ІІІ.2-2 

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на открити 
несъответствия 

дата несъответствие Коригиращи 
действия 

12 0 - - -

месец 

Месечна 
консумация на 
електроенергия 

за 
производствени 

цели (MWh) 

Депонирани 
отпадъци за 

месеца 
( t )

Консумация 
на 

електроенерги
я за 

депониране на 
тон отпадък 

(MWh/t)

Год. норма за 
ефективност  

( MWh/t)

Съответс
твие 

Януари 1.565 3716.88 0.0004 0,939 да

Февруари 1.510 3131.04 0.0005 0,939 да

Март 1.574 3977.3 0.0004 0,939 да

Април 0.915 4134.28 0.0002 0,939 да

Май 0.611 4302.51 0.0001 0,939 да

Юни 0.408 3942.24 0.0001 0,939 да

Юли 0.278 3929.63 0.00007 0,939 да

Август 0.406 4190.44 0.00009 0,939 да

Септември 0.381 4167.7 0.0009 0,939 да

Октомври 0.864 4199.6 0.0002 0,939 да

Ноември 1.330 4097.16 0.0003 0,939 да

Декември 1.382 3798.62 0.0004 0,939 да
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ФИГУРА 2 – СРЕДНОМЕСЕЧНИ СТОЙНОСТИ НА ИЗПОЛЗВАНАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ ЗА 
ПРОИЗВОДСТВЕНИ НУЖДИ ЗА ТОН ДЕПОНИРАН ОТПАДЪК 

   Годишна нома за ефективност при употреба на електроенергия 0,939MWh/t   депониран 
отпадък  

0,0004

0,0005

0,0004

0,0002

0,0001 0,0001
0,00007

0,00009

0,0009

0,0002

0,0003

0,0004

0

0,0001

0,0002

0,0003

0,0004

0,0005

0,0006

0,0007

0,0008

0,0009

0,001

количество ел. енергия -MWh/t депониран отпадък

   За извършване  на оценка  за съответствието на документираните количества 
консумирана електрическа в сравнение с нормираните от комплексното разрешително се 
използва “Инструкция за оценка на съответствието на измерваните количества 
електроенергия с определените на условие 8.2.2.2 от КР 338-Н1/2011г.”. 

   В таблица ІІІ.2-3 са съпоставени определената разходна норма, съгласно КР и 
консумацията на  електроенергия за 2011 г.  

Таблица III.2-3 

електроенергия 

Годишна норма на 
ефективност при употребата на  

елекроенергия MWh/t
депониран отпадък

Използвано количество за 
единица продукт 

съответствие 

за 2011 г. 0.939 MWh /t отпадък 0.0002  MWh /t отпадък да 

   За отчетния период на 2011г по КР,  изразходваното количество  електроенергия  за 
производствени нужди в инсталацията по Условие 2  за депонирането на тон отпадък е 
значително по-малко от нормираното в комплексното разрешително.При  евентуално 
повишаване на количеството електроенергия фирмата ще предприеме действия и ще 
планира мероприятия за намаляване на разходите. 

   Осветителната система – основен консуматор на електроенергия на площадката се 
обслужва от специално обучен работник. Същият отговаря за нейното пускане и спиране, 
отчитайки продължителността на светлата част от денонощието;следи за авариите и 
необходимостта от ремонтни дейности по нея;докладва на инспектор  услуги за попълване 
на дневника и уведомява еколога при аварийни ситуации. 

   За правилният режим на ел.помпите към оросителната система отговаря специално 
обучен работник. Той пуска и спира помпите; следи за тяхната изправност; за ремонтите и 
авариите,докладва на  инспектор услуги за попълване на   дневник и уведомява 
ръководител филиал при възникнала авария на ел. помпите. 
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3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

   Годишните разходи на използваните горива и спомагателни материали за  депонирането 
на тон отпадък – дизелово гориво, пропан бутан, смазочни масла, греси и дезинфекционно 
средство, съгласно КР  № 338-НО/2008г. са нормирани.  

   Съгласно КР№338- Н1/2011 г.  и Условие 8.3.1.1  се разрешава  само съхранение на 
спомагателни материали – дезинфикционни средства в оригиналните им опаковки  в склад 
посочен в заявлението за издаване на КР.За документирането  резултатите извършените 
проверки на площадките за съхранение на спомагателни материали се 
прилага“Инструкция за подръжка и периодична проверка на съответствието на 
съоръженията и площадките  за съхранение на спомагателни материали към инсталацията  
съгласно Условие 8.3.1.3.В горе посоченото  Комплексно Разрешително не са определени 
разходни норми на спомагателни материали и горива.  

   Съгласно административната структура на “.А.С.А. България” ЕООД за измерване и 
документиране на консумацията на спомагателни материали и горива съгласно 
КР  № 338-Н0/2008г пряко отговорни са : 

 за дизелово гориво, масла смазочни и греси -за измерване и документиране  са 
отговорни  двамата машинисти и шофьора на депото;  

 за дезинфекционното средство- за измерване документиране и съхранение  е 
отговорен еколога  на депото.  

Годишни количества на използваните спомагателни материали и горива за 2011г.  са : 

Спомагателни материали: Спрямо КР № 338- Н0/2008г.

Таблица ІІІ.3-1 

С
П

О
М

А
Г

А
Т

Е
Л

Н
И

 М
А

Т
Е

Р
И

А
Л

И

Годишно 
кол-во, 

съгласно 
КР 

Кол-во за единица 
продукт, съгласно 

КР 

[t/t депониран 
отпадък] 

Употр. 

годишно 
кол-во 

[t /y]

Кол-во за 
единица продукт 

[t/t депониран 
отпадък] 

Съотв-е 

 с Условията  

на КР 

Дезинфекционно 
средство

1500[l/y] 0.0001 [l] 0.01188 0.00000024 да

Масла смазочни 3000[t /y]
0,03 [t/t депониран 
отпадък]

0.313 0.0000065 да

Греси 180[t /y]
0,0018 [t/tдепониран 
отпадък]

0.01 0.00000021 да

Горива:

Таблица ІІІ.3-2 

ГОРИВА 

Годишно 

 кол-во, 

съгласно КР 

[l /y]

Кол-во за единица 
продукт, съгласно 

КР 

[l/t депониран 
отпадък] 

Употребе
но 

годишно 

 кол-во 

[l /y]

Кол-во за 
единица продукт 

[l/t депониран 
отпадък] 

Съотв. с 
Условията на 

КР 

Дизелово гориво 47 000 42 t 22 182 0.466 да

Пропанбутан 10 150 0.214 0 0 да
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   Както се вижда от таблици ІІІ.3-1 и ІІІ.3-2, използваните количества спомагателни 
материали и горива са значително по-ниски от количествата определени като разходна 
норма в КР-388- Н0/2088 г. Причините за това са: 

 През 2009 и 2010 година за дейностите по обезвреждане на отпадъците са 
използвани два булдозера, които са на дизелово гориво.  

 За обезвреждане и уплътняване на отпадъците „ . А.С.А.България” ЕООД  използва  
специализирана техника – компактор за който от разчетите по месеци се 
установи,че разхода на гориво, смазочни масла и греси са по-ниски от предходните 
месеци. 

4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти
   На площадката на депото няма резервоари за съхранение на използваните основни и 
спомагателни суровини и материали, както и на горива.

   Съхранението на химичните вещества и препарати  - дезинфектант, се извършва при 
спазване на условията за съхранение, посочени в Информационния лист за безопасност, 
като има изготвена и технологична инструкция за безопасна работа, превоз и разтоварване 
на опасните химични вещества.  

   Складът за съхранение на дезинфектанта подлежи на периодична проверка за 
съответствие с експлоатационните изисквания и условията на разрешителното. 

   Периодичната проверка се извършва всяка седмица при подмяната на дезинфектанта в 
проходната дезинфекционна яма. При констатирано несъответствие се установяват 
причините за това и в най- кратки срокове се предприемат коригиращи действия. 

   Всяка една проверка се документира, като резултатите от същата се отразяват в 
„Дневник за документиране на резултатите от извършените  проверки за съответствието 
на площадките с условията на разрешителното, установените причини за несъответствие и 
предприетите коригиращи действия.”  

   Обобщените данни от извършените проверки за установяване и отстраняване на 
несъответствия на площадките за съхранение суровини, спомагателни материали, горива и 
продукти са представени в таблица ІІІ.4. 

Таблица ІІІ.4 

брой на 
извършени 
проверки 

Регистрирани отклонения Причини 
Предприети 
коригиращи 

действия 

34
Няма регистрирани 

отклонения 
- -

Анализът на получените резултати показа следното: 

1. През отчетният период няма регистрирани отклонения от условията, касаещи 
съхранението на спомагателните материали и горива. 

2. Употребените спомагателните материали и горива не се различават по вид от 
разрешените в комплексното разрешително; 

3. Изразходваните количества спомагателни материали и горива съответстват на 
количествата определени като разходна норма за производството на единица продукт  в 
КР. 
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   При изпълнението на условията в КР, свързани с контрола и мониторинга на емисиите в 
околната среда - атмосферата, отпадъчни води, подпочвени води, почви и шум се 
използват услугите на различни акредитирани лаборатории  за   анализ на взетите проби. 

   За да продължи  да изпълнява условията от КР  „.А.С.А. България” ЕООД има сключени 
договори с различни акредитирани лаборатории  за пробовземане и  анализ  по всички 
условия свързани с мониторинга на депото.  

1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) 
и PRTR - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

А )Работа на инсталация за изгаряне биогаз 

   Спрямо Условие 6.14.   „Дата на изграждане на газоотвеждащата система“ ще е дата на 
изграждане на горно изолиращия екран при запълване на капацитета на дадената клетка. 
Съгласно Условие 9.1.1 от КР 338- Н1/2011г. се разрешава експлоатация на инсталация за 
изгаряне на биогаз.За  проследяване  и контрол на работния режим ще се прилага               
„Инструкция за поддържане на оптимални стойности  на технологичните парамитри, 
осигуряващи оптимален работен режим на инсталацията,в съотвествие с определените 
параметри по  Условие 9.1.2 ,/ съгласно Условие 9.1.3/   

   Мониторинг на инсталацията  ще се извършва  в съотведствие с определените по 
Условие 9.1.2  контролни параметри . Документирането и докладване ще се осъществява 
спрямо Условие 9.1.4 . 

    За периодична оценка съответствието на измерените стойности на контролните 
параметри  ще се прилага по Условие 9.1.5.1. 

Б )Емисии от точкови източници 
    На територията на депото за неопасни отпадъци, точкови източници на вредни вещества 
са тръбите за отвеждане на метана – част от системата за отвеждане на образуваните 

газове от тялото на депото:
 Т1- N 430 30.961', E 270 47.991'
 Т2 - N 430 30.971', E 270 47.959'
 Т3 - N 430 30.997', E 270 47.905'
 Т4 - N 430 30.998', E 270 47.862'
 Т5 - N 430 31.008', E 270 47.836'
 Т6 - N 430 31.016', E 270 47.892'
 Т7 - N 430 30.998', E 270 47.947'
 Т8 - N 430 31.022', E 270 47.979'
 Т9 - N 430 30.992', E 270 47.986'

IV. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА
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На фигура IV.2. Б е показано разположението на деветте  газови кладенеца на клетката за 
депониране.

фигура IV.2. Б

     В изпълнение на условие 9.2.1.1. от КР, успоредно с депонирането на отпадъците след 
запълване на първия работен хоризонт,  започна поетапното изграждане на вертикалните 
газоотвеждащи кладенци. Вертикалните газови кладенци са разположени на разстояние не 
по-малко от 50 m и не повече от 100 m един от друг или от границите на клетката. 

    От датата на изграждане на газоотвеждащата система, т.е.след монтажа на 
хоризонталния газов дренаж,ще започне прилагането на изработената писмена инструкция 
(условие 9.2.3.) за постоянна проверка на ефективността й, изразяваща се в контрол на 
състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите ревизионни 
шахти и периодично измерване на дебита и състава на биогаза. 

    Дебидите на отпадъчните газове от изпускащото устройство към инсталацията за 
изгаряне на биогаз не трабва да превишават посочените  стойности в Таблица 9.2.4  от    
КР338-Н1/2011г. 

Изпускащо 
устройство 

Източник на отпадъчни газове Пречист 
вателно 
съоръже 
ние 

Максимален 
дебит на 
газовите 
(Nm3/h)

Височина на 
изпускащото 
устройство 

1 Инсталация за изгаряне на 
биогаз на „закрит“факел на 
изгаряне 

- 500 12

ГК 1 

ГК 2

ГК 8 

ГК 9 

ГК 3
ГК4

ГК 5

ГК 6

ГК 7 

Стопански 
двор – 

ел.везна

Клетка  за 
депониране 
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В )Собствени периодични изследвания 

   Съгласно условие 9.6.1.1.  притежателят на комплексното разрешително  да извършва 
собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните 
газове,изпускани от изходите на газовите кладенци. За да изпълнява  това  условие  
„.А.С.А.България”ЕООД има сключен договор с“ЕКОЕКПЕРТ 6“ЕООД гр.Варна. 
/ПРИЛОЖЕНИЕ 4/ 

В таблица IV. 2 В - са представени котролните параметри  на емисиите на вредни 
вещества в отпадъчните газове. 

таблица IV. 2 В

Показател Метод Честота на 
измерване по време 

експлоатация на 
депото 

Честота на измерване 
до 30 год.  

След закриване на 
депото 

СН4 БДС EN13649:2004 месечно на 6 месеца 

СО2 БДС EN1231 месечно на 6 месеца 

О2 БДС EN14789:2006 месечно на 6 месеца 

Н2S БДСEN1231; БДС EN17.2.4.03:1979 месечно на 6 месеца 

Н2 - месечно на 6 месеца 

   На фигура IV. 2 В-1 е представена  графична информация от извършвания мониторинг 
на газовите кладенци от 07.2011г.От проведения мониторинг през шестте месеца на 2011г. 
се установи, че в най –високата част на клетката за депониране  ГК 3 ; ГК 4 и ГК 6  вече се 
наблюдава наличие на метан, въглероден диоксид, сероводород  и кислород, а през м. 
декември  ГК 5 също покозва наченки  на контролните параметри.Пълният мониторинг е 
представен в /ПРИЛОЖЕНИЕ  1/ 

Фигура  IV. 2 В-1   

Газов Кладенец № 3

1

0,3

5,8

2,3 1,2
1,03

0
1
2
3
4
5
6
7

количество СН4 в ГК 3

1

0,3

3
2,6

2

2,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
количество СО2 в ГК3
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20,5

20,8

19,4

20

20,3

20,1

18,5

19

19,5

20

20,5

21

количество О2 в ГК 3

4,2

0

15,2

11,2

0 00

2

4

6

8

10

12

14

16 количесво сероводород в ГК 3

Газов кладенец № 4

6,6

17

3,9 3,2

0

5

10

15

20

количество СН4 в ГК 4

5

15

4

3,3

0

2

4

6

8

10

12

14
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септ.11 октовм 
2011

ноември.11 дек.11

количество СО2 в ГК 4
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19,9

20,1

0

5

10

15

20

25 количество О2 в ГК 4

47,4

75,3

16,7

25

0

20

40

60

80
количество сероводород в ГК 4
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Газов Кладенец № 6
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Г)  Неорганизирани емисии 

   Пряка отговорност за организацията,изпълнението и контрола по прилагане на 
инструкцията за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани 
емисии инспектор услуги на депото.Същият организира и провежда оценката и 
отчитането на съответствието на техническите мероприятия за ограничаване на 
неорганизираните емисии с определените в условията на КР.При констатиране на 
несъответствие  докладва на еколога на депото. 

   Случайните източници на неорганизирани източници на емисии могат да бъдат както 
неблагоустроените работни площи, така и  цялостното движение на превозни средства в и 
около площадката. 

Таблица IV.2-Г-1   

Неорганизирани източници Емисии  

Неасфалтирани участъци на площадката Прахови частици 

Като цяло разтоварните дейности на производствената 
площадка  

Прахови частици 

Автомобили, булдозери, самосвали, фадрома и др. Прах и отпадъчни ДВГ газове 
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   С цел предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии,на площадката на 
депото предприетите  профилактични мероприятия от предходния оператор остават без 
промяна : 
 Въведено е ограничение на скоростта на движение по вътрешностопанските 

пътища от 20 км.; 
 Периодично трайната настилка в стопанския двор се почиства с автометачка; 
 Периодично измиване на площадката; 
 Оросяване на отпадъците в клетката. 

   Периодичната оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на 
площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и 
предприемане мерки за ограничаването им ще се осъществява съгласно Условие 9.3.2 .  

   В таблица IV.2-В-2  е представена обобщена информация за резултатите от извършените 
проверки при изпълнение на Условие 9.3.3 от КР№ 338-Н1/2011г.  

Таблица IV.2-В-2   

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на открити 
отклонения 

Причини за 
отклоненията 

Предприети 
коригиращи 

действия 

12 Не са констатирани 
отклонения 

- -

Д) Интензивно миришещи вещества 

   Необходимо е да се подчертае, че при подобен тип обекти, емисиите на неприятни 
миризми не може да бъде напълно редуцирано. 

   Възприетата технология, да се използва  инфилтрата за оборотно оросяване на тялото на 
депото е предпоставка за насищане на въздуха с  неприятни миризми около участъка за 
депониране.  

   С цел недопускане разпространението на миризми извън границите на производствената 
площадка се извършва периодично запръстяване на работните участъци съгласно  
Условие 9.4.2.от КР№338-Н1 /2011г. 

   Периодичната оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване 
емисиите на интензивно миришещи вещества,установяване на причините и предприемане 
на коригиращи действия ще се осъществява съгласно Условие 9.4.4.Извършени са 
дванадесет периодични оценки на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване 
емисиите на интензивно миришещи вещества. 

   В случай на  получени оплаквания за миризми съгласно Условие 9.6.2.4 от КР№338-Н1 
2011г. екологът и дежурният инспектор услуги, предприемат незабавни действия за 
идентифициране на причините за появата им и набелязват мерки за тяхното ограничаване. 

   През 2011 г. има постъпил един сигнал в РИОСВ – Варна № С-4659/29.08.2011 г. за 
наличие на неприятна миризма.От направената проверка  се останови ,че се извършва  
ежедневно запръстяване  на работния  участък  и ,че депото не  предпоставка за  наличие 
на неприятна миризма./ Констативен протокол № 0000023664/29.08.2011г.   

   Проверката на ефективността и състоянието на газоотвеждащата система се прилага 
дневник съгласно Условие 9.6.2.5. Извършени са дванадесет периодични проверки на 
системата. 



„.А.С.А.БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
СОФИЯ, ул.”Николай Хайтов” №  3 A 
www.asa-bg.eu e-mail: info@asa-bg.eu;

тел. +359/2/971 21 97;  факс: +359 / 2/ 971 23 05 

ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПРИ С. БОГДАН              25

    За да ограничи разпространението на неприятни миризми както и ограничи 
разножаване и  разпространение на  гризачи и вредители  от  територията на депото           
„.А.С.А.България“ ЕООД има сключен договор с Дезинфекционна станция Добрич за 
провеждането на дезинсекция, дератизация и дезинфекция.Обработката се извършва един 
път в месеца./ ПРИЛОЖЕНИЕ  6/ 

3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

   На площадката на депото за неопасни отпадъци се формират следните потока емисии на 
отпадъчни води: 

 Производствени - от площадката за дезинфекция и измиване на специализираните 
автомобили; 

 Производствени – инфилтрат; 

 Битово-фекални отпадъчни води 

 Повърхностни води. 

А) Производствени отпадъчни води от площадката за дезинфекция и измиване 
на специализираните автомобили 

   Всички отпадъчни води от дезинфекцията на ходовата част на сметоизвозната техника и 
измиването на  площадката около стопанската сграда – се отвеждат в каломаслоуловител, 
а след това чрез дренажната система – в ретензионния басейн. Във връзка с изпълнение 
Условие 10.1.1.2 от КР№338-Н1/2011г Община гр. Добрич е изпратила писмо № 32-02-
116/12.12.2011г.до РИОСВ –Варна за определяне контролния параметър ,оптимална 
стойност и честота на пробовзимане.  Проведения мониторинг през 2011г. показва,че по 
показател нефтопродукти  стойностите са под ПДК 10 mg/dm3.

Пробовземането и анализа е осъществен от „ЕКО-КОНСУЛТ ИНЖИНЕРИНГ”ООД        
гр. Бургас с сертификат на акредитация № 75-ЛИ валиден- 01.07.2012г./ПРИЛОЖЕНИЕ 5/ 

   В таблица ІV.3–А-1 е представена информация  от извършвания мониторинг на 
каломаслоуловителя. 
таблица IV.3-А-1  

Дата контролиран 
параметър 

единица оптимална 
стойност, 
съгласно КР 

резултати от 
мониторинг 

честота на 
мониторинг 

съответствие 

17.02.2011 нефтопродукти 
mg/dm3 10 0,8 ± 0,1

веднъж на 
три месеца 

да 

25.05.2011 нефтопродукти 
mg/dm3 10 1,0 ± 0,1

веднъж на 
три месеца 

да 

10.11.2011 нефтопродукти 
mg/dm3 10 < 0,1

веднъж на 
три месеца 

да 

   За техническата и експлоатационна изправност на каломаслоуловителя са извършени 
общо 12 проверки, при които не е регистрирано несъответствие. 

   В изпълнение на условие за периодична проверка  общия работник  на депото извършват 
най-малко два пъти годишно проверка на дренажната система за инфилтрата и 
отводнителните канавки, която обхваща: 
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 Външен преглед за техническото състояние там където е възможно; 

 Наличието/липсата на течове и предпоставки за тяхното появяване; 

 Документацията на дренажната система и отводнителните канавки, която се води – 
дневници, инструкции, досиета и др. 

   За отчетния период са извършени 12 проверки, при които е констатирано, че 
състоянието на дренажната система и отводнителните канавки е добро,т.е. не са 
констатирани несъответствия.                                                                                                                      

   Периодичната оценка на съответствие на измерените стойности на контролните 
параметри на пречиствателното съоръжение ще се осъществява спрямо Условие 10.1.1.5.1. 
и Условие 10.1.1.6 от КР № 338- Н1/ 2011 г. 

Б) Производствени отпадъчни води – инфилтрат 
   Организирано отвеждане на инфилтрата в ретензионни басейн, става чрез изградената 
дренажна система на Клетка 1. 

   Предвид специфичните условия на площадката по отношение на териториално 
устройствените характеристики на терена, както и прогнозирания количествен и качествен 
състав на отпадъчните води, инфилтрата формиран от полезния обем на депото се  събира и 
оборотно разпръсква върху отпадъчното тяло,в цикъл. Поради тази причина на територията 
на обекта няма  изградено локално пречиствателно съоръжение за третиране на 
инфилтрираните води или включването им в селищна канализационна система. Възможно е 
при настъпване на критични обстоятелства (крупни аварии и бедствени ситуации), с цел 
недопускане замърсяване на околната среда, инфилтратът от събирателното съоръжение да 
бъде извозван до ПСОВ-гр.Добрич. Необходимо е да се подчертае, че тези мерки ще бъдат 
обвързани и координирани с аварийния план при бедствия и аварии.  

   С цел определяне на количеството инфилтрат, дежурният инспектор услуги извършва 
ежедневен мониторинг на метеорологичните данни.Със  метеостанция се регистрират: 
количеството валежи, температура, посока и сила на вятъра,а така също и атмосферна 
влага./ПРИЛОЖЕНИЕ 7/ 

   За 2011г. измереният абсолютен температурен максимум е 35,2°С, а регистрираният 
температурен минимум – 5.8°С.За региона са характерни високи температурни 
амплитуди, както сезонни, така и дневни. 

Роза на ветровете на гр.Добрич  за 2011 г.
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   Силата на ветровете се колебае в широки граници (от 1 м/сек. до над 35 м/сек.).През 
зимата силните ветрове понякога продължават по няколко денонощия. 

   Районът се характеризира като ветровит, с нисък процент тихо време - около 27 % 
средногодишно, а това неминуемо води до разсейване на атмосферните замърсители. 
Основният ветрови пренос е от северозапад, с високи скорости на зимните и ниски 
скорости на летните ветрове. 

   Най-чести за Добрич са ветровете със северозападна посока, следват - северните, 
западните и югоизточните ветрове.  

   Въздухът е с висока влажност, а валежите са слаби, с добре проявен континентален 
режим средната относителна влажност на въздуха е около  96 %. През зимния период 
влажността достига 90 - 99 %, а през лятото спада до 33-48 %. 

   След анализиране на данните от метериологечната станция на депото можем да 
направим следните заключения за района: 

 високи температури през зимните месеци  

 силни ветрове  не само през зимата , но и през летните месеци 

 високи стойности на относителната влажност на въздуха и атм. налягане.  

 малко количество валежи на дъжд и сняг в района 

На фигура ІV.3–Б е преставен годишния ход на валежите в региона по месеци в 
mm

   В таблица ІV.3–Б-1 е представена информация  от измерените метериологични данни  по 
месеци за 2011г, а в фигури IV.3.Б-1/1 до IV.3.Б-1/3произволно са представени 
метериологични данни за три месеца от годината.
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таблица IV.3-Б-1   

Прериод Температура  

мin -мах С0

Скорост на вятъра   
км/h 

Влажност на 
въздуха  
%RH

Коли    
чество 
валежи     
mm/мес.

януари  -3,7 Смin;  13,3 С мах    от 0 до 12,2 м/сек  90-94% 0,9 

февруари   -5,8 Смin;  18,9 С мах    от 0 до 24,1 м/сек 70-89% 4,6

март   -3,3 Смin;  24,5 С мах    от 0 до 25,6 м/сек 84-92 % 8,1

април   4,1 Смin; 20,1  С мах    от 0 до 34,2 м/сек 86-90 % 26,1

май   11,5 Смin; 30,6 С мах    от 0 до 27,0 м/сек 60-80 % 33,0

юни   16,3 Смin; 31,5 С мах    от 0 до 37,8 м/сек 40-60% 13,2

юли   16,4 Смin; 34,7 С мах    от 0 до 19,4 м/сек 40-60% 29,0

август   14 Смin; 34,6 С мах    от 0 до 30,6 м/сек 20-40% 17,7

септември   19,4 Смin; 35,2 С мах    от 0 до  33,1м/сек 20-50% 6,9

октомври   3,3 Смin; 28,4 С мах    от 0 до 23,4 м/сек 60-70% 21

Ноември -1,6 Смin; 15,9 С мах    от 0 до  18,4м/сек 50-70% 1,5

декември  - 3,5 Смin; 16,8  С мах    от 0 до  20,9 м/сек 60-80% 20,7

фигура IV.3.Б-1/1- метео данни за м. февруари 2011г. 
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   Регистрираното количество на валежите на територията на депото за неопасни отпадъци 
при с.Богдан, през 2011 г. е 182,7mm/год. 

   В ретензионния басейн се заустват, както образуваният инфилтрат, така  и водите от 
дезинфекционния трап,т.е.общото количество на генерираните отпадъчни води е 2 424 m3.
Площта на депото определя пряко количеството формиран инфилтрат. По експертна 
оценка той може да се приеме 10% от средногодишната норма на валежите за дадения 
регион. Аналогично влияе капацитетът на депото. От значение е и степента на 
уплътняване на отпадъците, запръстяването, изолацията и рекултивацията на участъците, 
на които вече не се депонира, както и „възрастта” на отпадъците.  

   В изпълнение на условие 10.1.3.2, се  извършва мониторинг на инфилтрата. Точката на 
пробовземане е шахтата за инфилтрат преди ретензионния басейн и е с координати              

X 43031.116’ и  Y 27047.782’.

   Обемът на генерирания инфилтрат се определя ежемесечно. В таблица IV.3.Б-2 е 
показано количеството валежи и образувания инфилтрат, а  във фигура IV.3.Б-2-1 е 
представено процентното съотношение на образувания инфилтрат по месеци.                                        

таблицаIV.3.Б-2 От таблицата се       
                     вижда, 
                             че най- голямо                         
              количество           
                инфилтрат  се  e  
                 образувал през                          
                       месец април  и  
                           май тъй-като   се 

характеризират                  
                                  с             
                              най-много       
                    валежи.

Месец Количество 
валежи  mm 

Образуван 
инфилтрат 
m3

Процент  

януари 0,9 19 1
февруари 4,6 95 4
март  8,1 126 6
април 26,1 407 17
май 33 429 18
юни 13,2 172 7
юли 29 301 12
август 17,7 184 7
септември 6,9 72 3
октомври 21 327 13
ноември 1,5 23 1
декември 20,7 269 11
Общо: 182,7 2 424 100%
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Изчислението на количеството инфилтрат е на база общото количество валежи за месеца /mm/ делим на 
1000 и умножаваме с квадратурата на клетката / 26 дка/ за да получим количеството инфилтрат в m3.Това 
количество умножаваме с коифицента на изпарение за определения сезон от годината. 

фигураIV.3.Б 2-1   Процентно съотношение на количеството инфилтрат по месеци за 2011 г. 
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През отчетния период са извършени три пробонабирания (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), от общо шестнадесет 
мониторингови показателя,ние успяхме да направим изпитване на петнадесет.Резултатите от които са 
представени и в таблица IV.3-Б-2-2. Непроконтролиран показател е барий поради това ,че не е включен в 
акредитацията на“ Еко- Консулт инжинеринг“ООД- Бургас.От направенитепоследни проучвания  за 
лаборатории, които могат да извършат  този анализ  сме получили  категорични откази от   РЛ Варна, 
Шумен и Русе към ИАОС  поради натовареност  на лабораторията. 
 таблица IV.3.Б-2-2 

Пробовземането 
и анализа е на 
база сключен 
договор 
Приложение5 

Показател Изпитване на  

15.02.2011

Изпитване на  

25.05. 2011

Изпитване на 

10.11.2011

Обем на инфилтрата* 

Арсен 0.020± 0.001 <0.001 <0.001

Барий - - -

Кадмий 0.028± 0.002 0.18± 0.01 0.16± 0.01

Хром (общ) <0.01 0.73± 0.04 <0.01

Мед <0.02 <0.02 <0.02

Живак <0.001 <0.001 <0.001

Молибден 0.33± 0.01 0.20± 0.01 0.35± 0.02

Никел 0.30± 0.02 0.64± 0.03 0.32± 0.02

Олово 0.14± 0.01 0.100± 0.005 0.10± 0.01

Селен <0.001 <0.001 <0.001

Цинк 0.18± 0.01 <0.05 <0.05

Хлорни йони 2 580± 129 2 382± 119 2 318± 116

Флуориди 1.06± 0.05 0.44± 0.02 0.60± 0.03

Сулфатни йони 1 586± 79 1 070± 54 1 720± 86

Азот нитритен 9.6± 0.5 7.65± 0.36 13.8± 0.7

Азот амониев 83.5± 4.2 82.7± 4.1 36.7± 1.8
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   В изпълнение на условие 10.1.3.3, през 2011 г. не са извършвани анализи на  непреките 
замърсители в отпадъчните води генерирани от административната сграда на депото.   

В) Битово – фекални отпадъчни води

   Битово – фекалните отпадъчни води се отвеждат в черпателна яма. Почистването на 
ямата и пречистването на отпадъчните води се осъществява на база сключени договори. 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Г) Повърхностни води 
   Съгласно КР повърхностните води от площадката на депото се заустват единствено в 
ретензионния басейн.  

   Ретензионният басейн като съоръжение за приемане на общото количество отпадъчни 
води е разположен в западната,най-ниска част на депото,непосредствено под 
земнонасипната опорна дига. Местоположението му е съобразено с географските 
особености на терена, позволяващо гравитачно отвеждане на отпадъчните води от обекта. 
Вместимостта му е 5 725 куб.м, като при неговото оразмеряване е предвидено, същият да 
обслужва цялата площ на клетките за обезвреждане на отпадъците, включително 
площадковата канализация от стопанския двор и образуваните повърхностни води. 

   Типът на ретензионния басейн е затворен, без аварийни изпускатели. В този случай 
отпадъчните води се връщат отново върху откритите части на депото в оборотен цикъл. 
Връщането на филтрационните (отпадъчни) води от басейна до открития откос на 
отпадъчното тяло се извършва с цел оптимизиране на транспирацията, намаляване 
количеството на инфилтрата и подпомагане на биологичните и биохимични процеси в 

тялото на депото.

   В изпълнение на условие 10.1.2.1.3. инспектор услуги и общия работник на депото 
извършват най-малко два пъти годишно проверка на техническата и експлоатационна 
изправност на всички съоръжения към дренажната система.При установяване на пропуски 
или дефектирало оборудване предприема незабавни действия за отстраняването им.С цел 
поддържане на експлоатационната изправност на системата е осигурено резервно 
оборудване (помпа).  

   Резултатите от периодичните проверки по инструкцията се документират в дневник. 
През отчетния период не са констатирани несъответствия. 

 таблица IV.3.Г-1 

бр. на 
извършени 
проверки 

бр. на открити 
несъответствия 

дата причини Коригиращи 
действия 

12 0 - - -

Във връзка с изпълнение условие 10.4 от КР № 338-Н1/2011г. Община гр. Добрич е 
изпратила писмо с изх.№ 12-34-1/02.02.2012г. до ИАОС и РИОСВ Варна за уведомяване, 
че са допуснати грешки в Условия 10.4.2 и 10.4.5. Получен е отговор от ИАОС с             
изх № 476-ВА-1166/07.03.2012г. за поправка  на горепосочените условия  с Решение         
№ 338-И0-А0-ТГ1/2012г. Дата на подписване на 07.03.2012 г.   ПРИЛОЖЕНИЕ 11  
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4. Управление на отпадъците

Програма за управление на дейностите по отпадъците 

   В изпълнение на условие 11.1.2.с писмо№ 32-02-6/17.01.2012 г.до РИОСВ Варна е 
изпратена програмата за управление на дейностите по отпадъците,съдържаща мерки 
съгласно чл. 31 ЗУО и съответстваща на условията в Комплексното разрешително. 

   При  експлоатация на депото за неопасни отпадъци при с.Богдан,на площадката се 
образуват строителни,опасни и битови отпадъци. Техният вид, код, годишно количество, 
начинът им на съхранение на площадката са определени от Комплексното разрешително. 

ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ: 
   В таблици IV.4.1- IV.4.3 са представени образуваните количества отпадъци на 

територията на депото.

   Генерираните количества отпадъци не превишават визираните в условие 11.1.1. от КР.
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Строителни отпадъци 
Таблица IV.4.1

Отпадък Код  
Кол-во 

съгл.КР 
[t/y]

Временно съхранение  Оползотворяване, 
преработване и рециклиране 

Обезвреж
дане 

Обр. кол-
ва t/y 

Съответствие 

Бетон 17 01 01 5 Да -Условие 11.3.6. Предаване на фирми -Условие 
11.5.1.

- 0 да 

Тухли 17 01 02 5 Да -Условие 11.3.6. Предаване на фирми -Условие 
11.5.1.

- 0 да 

Опасни отпадъци 
Таблица IV.4.2 

Отпадък Код Кол-во 

съгл.КР 
[t/y]

Временно 
съхраняване 

Оползотворяване, 
преработване и 

рециклиране 

Обезвреждане Обр. 
кол-ва 

t/y

Съответствие 

Утайки от 
маслоуловителни шахти 

13 05 03* 8 m3/y Да - Условие 
11.3.4.

Предаване на фирми – 
Условие 11.5.1. 

Предаване на фирми – 
Условие 11.6.1. 

0 да 

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 

вещества или замърсени с 
опасни вещества 

15 01 10* 0.01 Да - Условие 
11.3.5.

Предаване на фирми – 
Условие 11.5.1. 

Предаване на фирми – 
Условие 11.6.1 

0 да 

Дезинфектанта използван в проходния трап на депото се закупува на малки разфасовки  от Дезинфекционна станция гр. Добрич, с която фирмата има 
договорни отношения.  

Битови отпадъци 
Таблица IV.4.3 

Отпадък Код 
Кол-во 
съгл.КР 

[t/y]

Оползотворяване, 
преработване и 

рециклиране 
Обезвреждане 

Образувани 
количества t/y 

Съответствие 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 0,016 Не Код D 5 - Условие 11.6.2. 0.012 да 
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СЪБИРАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 
   Отпадъците генерирани на територията на депото се събират и съхраняват на 
специално отредени за целта площадки, в съответствие с условията по КР № 338-Н0/2008 
г. и КР № 338- Н1/2011г.Изборът на отпадъците съхранявани на една  и съща площадка е 
извършен на база тяхната съвместимост и химическа активност.  

   Смесените битови отпадъци, формирани на територията на обекта се събират в 240 л. 
несменяем съд,разположен в стопанския двор на достъпно място с цел лесното му 
използване и обслужване.Отпадъците се събират ежедневно, с периодичност на извозване 
два пъти месечно. 

   Отпадъците формирани в каломаслоуловителя се събират в пластмасов бидон и 
безопасно се съхраняват в склада за дезинфектанти до предаването им за последващо 
третиране.Периодичността на извозване се определя в зависимост от формираните 
транспортни количества.Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или 
замърсени с опасни вещества се събират в пластмасов бидон с необходимия обем и 
безопасно се съхраняват в склада за дезинфектанти до предаването им за последващо 
третиране. Строителните отпадъци се събират на специално отредена за целта открита 
площадка, в близост до стопанския двор. След приключване на ремонтните дейности, 
същите ще бъдат извозвани до депото и използвани за запръстяване.  

   В изпълнение на условие 11.2.6 са извършени дванадесет периодични проверки за 
оценка на съответствието на събирането на отпадъците с условията в разрешителното.Не 
са констатирани нарушения и несъответствия.Съгласно условие 11.2.7 на територията на 
депото са приети следните видове отпадъци и количества: 

 с цел обезвреждане: 
таблица IV.4.4 

код на 
отпадъка 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТПАДЪКА 
приети 

количества 
(тонове) 

03 01 05
трици, талаш, изрезки, парчета, дървен материал, талашитени плоскости и 
фурнири, различни от упоменатите в 03 01 04 32.520

04 01 99 отпадъци, неупоменати другаде 52.210

04 02 09 отпадъци от смесени материали (импрегниран текстил, еластомер, пластомер) 14.060

04 02 22 отпадъци от обработени текстилни влакна 3.210

04 02 99 отпадъци неупоменати другаде  12.880

17 09 04
смесени отпадъци от строителство и събаряне, различни от упоменатите в 17 
09 01, 17 09 02 и 17 09 03 4 544.310

19 08 01 отпадъци от решетки и сита 10.700

08 01 12 Отпадъчни бои и лакове ,различни от упоменатите в 08 01 11 20.0

20 01 08 биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене 104.680

20 03 01 смесени битови отпадъци 42 299.71

20 03 03 отпадъци от почистване на улици 493.140

ОБЩО ЗА ДЕПОНИРАНЕ: 47 587.42
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 с цел оползотворяване: 
таблица IV.4.5

код на 
отпадъка 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОТПАДЪКА 
приети количества 

(тонове) 

17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 6 508.01

ОБЩО ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ: 6 508.01

   Приемането на отпадъците става въз основа на сключен писмен договор, предварително 
уточнен график и предоставена информация за: 

 данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.); 
 код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 3 за 

класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за 
класификация на отпадъка; 

 произход на отпадъците - вид на технологичния процес, в резултат от който се 
образуват отпадъците; 

 описание на основния състав на отпадъците; 
 количество на отпадъците. 

   На приеманите битови отпадъци е извършено основно охарактеризиране,а на всички 
фирми, които депонират производствени отпадъци са изпратени уведомителни писма, че 
приемането на техните отпадъци на депото ще се извършва след представяне на 
информация за основно охарактеризиране.Основния проблем, който фирмите срещат при 
извършване на основно охарактеризиране на отпадъците си е липсата на достатъчен брой 
акредитирани лаборатории и тяхната висока натовареност.  Съгласно Условие 11.2.8.1 
преди приемани на отпадъците питежателя на настоящето разрешително да разполага с 
информация от основното охарактеризиране на отпадъците съгласно               
Наредба № 8  /24.08.2004 г .за експлоатация на депа, в това число: 

 информация за произхода на отпадъците и процеса,в резултат на който се е 
образувал; 

 данни за състава ,свойствата на отпадъците и поведението им от излужване; 

 резултатите от изпитване ,които да доказват ,че отпадъците отговарят на критерии 
за приемане ,установени в Глава 2 ,Раздел IIIна Наредба № 8/24.08.2004 ; 

 границите на изменение на състава и свойствата за отпадъците,който се е образувал 
редовно от един и същи процес,както и ключовите параметри,които трябва да се 
изпитат при установяване съответсвието; 

 описание на предварителното третиране на отпадъците преди депонирането им; 

   При приемане на отпадъците,съгласно законовите изисквания се извършва проверка на 
място, която включва следното: 

 проверка на придружаващата отпадъците документация,посочена вУсловие 11.2.8.2 

 визуална проверка,с оглед установяване на съотведствието на отпадъка с 
представената по Условие 11.2.8.2 документация 
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 проверка на отпадъците, с оглед установяване на съответствието на отпадъка с 
представената документация, както и че отпадъците са същите, които са обект на 
основното охарактеризиране и изпитването за установяване на съответствието; 

 измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на 
приеманите отпадъци; 

 отразяване в “Отчетната книга” оформена по реда на Наредба № 9 от 28 септември 
2004г. 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; 

 писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци. 

ВРЕМЕННО СЪХРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ: 

   Според Комплексното разрешително, съгласно Условие 11.3.1. образуваните отпадъци 
се съхраняват временно на площадката за срок не по-дълъг от: 

 3 години при последващо предаване за оползотворяване; 

 1 година при последващо предаване за обезвреждане. 

   На площадката на дружеството са изградени площадки за временно съхранение на 
следните видове отпадъци: 

Опасни отпадъци 
 13 05 03*- Утайки от маслоуловителни шахти 
 15 01 10*- Опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

  Отпадъците временно се съхраняват на обозначена, закрита и с трайна настилка 
площадка.  

Строителни отпадъци 
 17 01 01-Бетон 
 17 01 02-Тухли 

   Обособената площадка е с трайна настилка (бетон) и е ясно отделена от останалите 
съоръжения в обекта. 

   На работещите на територията на депото е проведена инструкция за несмесване на 
отпадъците, както за поддръжка на площадките за временно съхраняване на отпадъците. 

   През отчетния период са извършени дванадесет проверки за оценка на временното 
съхраняване на отпадъците с условията на КР при които не са установени несъответствия. 

ТРАНСПОРТИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

   Съгласно Условие 11.4.1. на притежателя на Комплексното разрешително се разрешава 
да предава за транспортиране извън територията на площадката отпадъците по условие 
11.1.1 само въз основа на писмен договор единствено на лица, притежаващи разрешение 
по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност или регистрационен документ по чл. 12 
от ЗУО. 
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   В предвид малкото количество генериран отпадък (15 01 10*- опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества), през отчетния период  не 
са предавани за транспортиране извън територията на площадката.  

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ, ПРЕРАБОТКА И РЕЦИКЛИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

   В изпълнение на Условие 11.5.1. притежателя на комплексното разрешително 
образуваните отпадъци от дейността на депото,съгласно Условие 11.1. задължително се 
предават за оползотворяване,преработване и рециклиране единствено на лица, 
притежаващи разрешение по чл. 37 от ЗУО за извършване на такава дейност, лиценз по     
чл. 54 на ЗУО или Комплексно разрешително и въз основа на писмен договор. За отчетния 
период не са предавани отпадъци за оползотворяване, преработване и рециклиране. 

   С цел подравняване на терени и запръстяване на работните участъци от депото, на 
притежателя на КР№338-Н1/2011г. се разрешава да извършва операция по оползотворяване 
на отпадъци с код и наименование: 

 17 01 01 бетон 
 17 01 02 тухли 
 17 01 03 керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия 
 17 01 07 смеси от бетон, тухли, керемиди, плочки, фаянсови и керамични 

изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 
 17 05 04 почва и камъни, различни от упоменатите в 17 05 03 
 17 05 06 изкопани земни маси, различни от упоменатите в 17 05 05 
 20 02 02 почва и камъни, 

като  общото количество не бива да превишава 10 500 t/y. 

   През отчетния период са приети за оползотворяване отпадъци с код 17 05 06 с общо     
тегло 6 508.01 тона. Същите са използвани за запръстяване на работните участъци от 
депото. 
таблица IV.4.6 

код на 
отпадъка 

наименование на отпадъка 
кол-ва съгл.КР

[t/y]
приети количества [t/y]

съответствие 

17 05 06
Изкопани земни маси, 
различни от упоменатите в 
17 05 05

10 500 6 508.01 да 

   При изпълнението на инструкцията за оценка на съответствието на оползотворяване, 
преработване и рециклиране на отпадъци с определените в условията на КР изисквания, 
установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия са извършени общо дванадесет проверки.Не са регистрирани 
несъответствия.

ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

   Експлоатацията на Клетка І на Депо за неопасни отпадъци при с.Богдан за  2011 г.(общо 
363 работни дни,тъй-като 25.04.2011г.и 25.12.11г. бе неработен за инсталацията) 
количеството приети за обезвреждане чрез депониране (D 5) отпадъци е  47 587,42 т. т.е. 
средно 131,09 t/24h.

   Депонираните отпадъци съответстват на визираните в условие 11.6.2. 
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   На територията на депото не са постъпвали за обезвреждане отпадъци,съдържащи 
азбест.   

   В изпълнение на условие 11.6.3. не са  извършвани операции по обезвреждане на: 
 течни отпадъци; 
 отпадъци, определени с Наредба № 3/01.04.2004г. за класификация на 

отпадъците като експлозивни,корозивни,оксидиращи,леснозапалими или запалими; 
 болнични и други клинични отпадъци от хуманното и ветеринарното 

здравеопазване и/или свързана с тях изследователска дейност,които с Наредба № 
3/01.04.2004г. за класификация на отпадъците са класифицирани като инфекциозни; 

 излезли от употреба гуми, с изключение на велосипедни гуми и гуми с 
външен диаметър над 1400 мм, в т.ч. цели гуми - без тези, които се влагат като 
материал в строителството на депа и нарязани гуми; 

 отпадъци, които не удовлетворяват критериите за приемане на отпадъци на 
депа съгласно приложение № 1 на Наредба № 8 от 24.08.2004г. за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци.

   Депонирането на неопасните отпадъци е извършвано, съобразно установените правила и 
експлоатационни изисквания, определени в плана за експлоатация.Обезвреждането става 
на работни хоризонти, които са с дебелина по 3 м. и се състоят от 5 пласта по 60 см. Броят 
на хоризонтите е най-голям в централната част на депото. Отпадъците се разстилат на 
пластове с дебелина около 75 см. с помощта на компактор, уплътняват се за да се достигне   
проектната плътност от 0.850 -  1.0 т/м3.

   За извършване на оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с 
определените в условията на КР изисквания, установяване на причините за 
констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия са извършени 12
проверки, при които не са констатирани нарушения.  

КОНТРОЛ И ИЗМЕРВАНЕ 
   В началото на стопанския двор на депото е разположен приемно-пропускателен пункт, 
където се осъществява входящ и изходящ контрол, чрез електронна везна на количеството 
приети отпадъци. Регистрираните количества неопасни отпадъци – по код, наименование 
на отпадъка, и място на образуване се вписват в електронен регистър, а така също и в 
отчетна книга за депониране на отпадъците, оформена по реда на Наредба № 9 от 28 
септември 2004г. 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.  

   В изпълнение на условие 11.7.1. се осъществява измерване/изчисляване на количествата 
образувани на площадката отпадъци, както следва:  
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таблица IV.4.7 

таблица IV.4.8 

Отпадък Код месец 

количество 
образувани 
отпадъци 

количество 
депонирани 

отпадъци 

количество 
образуван 

отпадък за 1 тон 
депониран отп. 

01.2011 г. 0 3716,88 0

02.2011г. 0 3131,04 0

03.2011г. 0 3977,3 0

04.2011г. 0 4134,28 0

05.2011г. 0 4302,51 0

06.2011г. 0 3942,24 0

07.2011г. 0 3929,63 0

08.2011г. 0 4190,44 0

09.2011г. 0 4167,7 0

10.2011г. 0 4199,6 0

11.2011г. 0 4097,16 0

12.2011г. 0 3798,62 0

Тухли 17 01 02 

ОБЩО 0 47 587,42 0

Отпадък Код месец 

количство 
образувани 
отпадъци 

количество 
депонирани 

отпадъци 

количество 
образуван 

отпадък за 1 тон 
депониран отп. 

01.2011г. 0 3716,88 0

02.2011г. 0 3131,04 0

03.2011г. 0 3977,3 0

04.2011г. 0 4134,28 0

05.2011г. 0 4302,51 0

06.2011г. 0 3942,24 0

07.2011г. 0 3929,63 0

08.2011г. 0 4190,44 0

09.2011г. 0 4167,7 0

10.2011г. 0 4199,6 0

11.2011г. 0 4097,16 0

12.2011г. 0 3798,62 0

Бетон 17 01 01 

ОБЩО 0 47 587,42 0
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таблица IV.4.9 

таблица IV.4.10 

Отпадък Код месец 

количество 
образувани 
отпадъци 

количество 
депонирани 

отпадъци 

количество 
образуван 

отпадък за 1 
тон депониран 

отп. 

01.2011г. 0 3716,88 0

02.2011г. 0 3131,04 0

03.2011г. 0 3977,3 0

04.2011г. 0 4134,28 0

05.2011г. 0 4302,51 0

06.2011г. 0 3942,24 0

07.2011г. 0 3929,63 0

08.2011г. 0 4190,44 0

09.2011г. 0 4167,7 0

10.2011г. 0 4199,6 0

11.2011г. 0 4097,16 0

12.2011г. 0 3798,62 0

Опаковки, 
съдържащи 
остатъци от 

опасни 
вещества 

или 
замърсени с 

опасни 
вещества 

15 01 10*

ОБЩО 0 47 587,42 0

Отпадък Код месец 

количество 
образувани 
отпадъци 

количество 
депонирани 

отпадъци 

количество 
образуван 

отпадък за 1 тон 
депониран отп. 

01.2011 г. 0 3716,88 0

02.2011г. 0 3131,04 0

03.2011г. 0 3977,3 0

04.2011г. 0 4134,28 0

05.2011г. 0 4302,51 0

06.2011г. 0 3942,24 0

07.2011 г 0 3929,63 0

08.2011г. 0 4190,44 0

09.2011г. 0 4167,7 0

10.2011г. 0 4199,6 0

11.2011г. 0 4097,16 0

12.2011г. 0 3798,62 0

Утайки 
от масло 

уло-
вителни 
шахти 

13 05 03*

ОБЩО 0 47 587,42 0
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таблица IV.4.11 

   Както се вижда от таблици IV.4.7 -IV.4.11, количествата на образуваните отпадъци 
съответстват на разрешените от КР при коeто не са констатирани нарушения.  

   Поради това, че генерираното количество отпадък - 15 01 10* (опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества)е незначително, не е 
извършвано предаване на фирми за транспортиране и обезвреждане. 

   Генерираните количества смесени битови отпадъци са депонирани в Клетка 1.

   Извършеният мониторинг на състоянието на тялото на Депо за неопасни отпадъци при 
с.Богдан показва следното: 

Структура и състав на отпадъчното тяло – заетата площ е около  22 декара ,като 
измерената най-висока кота е 6 - 7 м. в горната част на клетката.Депонираните отпадъци  
за 2011г. са с общ обем  158 624,733 м3(при възприета плътност 0,3 т/м3),това количество 
отпадъци  е на вход /неуплътнени/.За една година натрупването в горната част на клетката 
е около 2,5-3 метра. Преобладаващи са битовите –90%,а строителните и производствените 
са едва 10%.През отчетената година за подобряване работата на депото се изградиха 
временни пътища и разтоварища предимно от строителни отпадъци. За това и процента на 
стоителните отпадъци е по- висок от предходни години. 

Отпадък Код месец 

количество 
образувани 
отпадъци 

количество 
депонирани 

отпадъци 

количество 
образуван 

отпадък за 1 
тон депониран 

отп. 

01.2011 г. 0.001 3716,88 ~ 0

02.2011г. 0.001 3131,04 ~ 0

03.2011г. 0.001 3977,3 ~ 0

04.2011г. 0.001 4134,28 ~ 0

05.2011г. 0.001 4302,51 ~ 0

06.2011г. 0.001 3942,24 ~ 0

07.2011г. 0.001 3929,63 ~ 0

08.2011г. 0.001 4190,44 ~ 0

09.2011г. 0.001 4167,7 ~ 0

10.2011г. 0.001 4199,6 ~ 0

11.2011г. 0.001 4097,16 ~ 0

12.2011г. 0.001 3798,62 ~ 0

Смесени 
битови 

отпадъци 
20 03 01

ОБЩО 0.0012 47 587,42 ~ 0
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фигура IV.4.1 Видове депонирани отпадъци.

90%

0,50%

9,50%

битови

производствени

строителни

   Съобразно плана за експлоатация, депонирането на неопасните отпадъци се извършва на 
работни хоризонти. Броят на хоризонтите е най-голям в централната част на депото.  

Поведение (слягания) на повърхността на тялото на депото - Уплътняването на 
отпадъците се прилага с цел да се намали техния обем,да се повиши тяхната носеща 
способност, да се намали слягането, да се избегне опасността от пропадане и да се понижи 
водопропускливостта. Отпадъците се разстилат на пластове с помощта на компактор, след 
което се уплътняват за да достигне проектната плътност. Коефициентът на уплътнение, 
който постигаме с използваната техника  е 1:3.  
В изпърнение на условие 11.7.4„.А.С.А.България“ЕООД извършва мониторинг на 
състоянието на тялото на депо за неопасни отпадъци на гр. Добрич при с. Богдан. 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 8) За две години и полвина натрупаните отпадъци са в рамките на 1,5 до 
6 м. в различните участъци на клетката в зависимост от наклона на дъното. 

АНАЛИЗ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

   За да изпълнява Условие 11.8.3 от КР 338-Н1/2011 г.  бе извършен анализ на приетите 
за депониране битови отпадъци от територията на община град Добрич.Пробовземането, 
изпитването и основното охарактеризиране извърши акредитираната лаборатория за 
анализ на компонентите на околната среда„ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖЕНЕРИНГ”ООД          
гр.Бургас.Изпитването е направено по показатели арсен,кадмий,хром(общ),мед, молибден, 
никел, олово, цинк, хлориди, сулфати,флуориди, живак, разтворен органичен въглерод,рН, 
електропроводимост и разтворени вещества с цел установяване съотведствието  на 
получените резултати с резултатите  от предходни години. Изготвен е доклад  за основно 
охарактеризиране на депото на база чл.35а,ал1,т,1от Наредба № 8 /24.08.2008г. и 
Ръководство за извършване на основно охарактеризиране на отпадъците и прилагане на 
критериите за приемане на отпадъци на различни класове депо, утвърдено със Заповед на 
министъра на околната среда и водите №РД-824 от 11.11.2011 г (ПРИЛОЖЕНИЕ 9). 

  На всички фирми,които депонират производствени отпадъци са изпратени уведомителни 
писма,че приемането на техните отпадъци на депото ще се извършва след представяне на 
информация за основно охарактеризиране. 
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ДОКУМЕНТИРАНЕ И ДОКЛАДВАНЕ 

   Дейностите по управление на отпадъците се документират и докладват  съгласно 
Условие 11.9 от КР338-Н1/2011г и  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. 
   Всички измервани, съгласно условие 11 количества, както и извършените проверки за 
съответствие се документират  и докладват като част от ГДОС. 

5. Шумови емисии

   Според Комплексното разрешително Условие 12.1.1. дейностите извършвани на 
производствената площадка определена по Условие 2 не трябва да превишават нивата на 
шум,както следва: 

   По границите на производствената площадка: 

 Дневно ниво – 70 dB (A); 

 Вечерно ниво – 70 dB (A); 

 Нощно ниво – 70 dB (A); 

 В мястото на въздействие (най-близката жилищна зона в населеното място): 

 Дневно ниво – 55 dB (A); 

 Вечерно ниво – 50 dB (A); 

 Нощно ниво – 45 dB (A).

Съгласно Условие 12.2.1. се извършва наблюдение на: 

 Общата звукова мощност на площадката; 

 Еквивалентно ниво на шум в определени точки по оградата на площадката; 

 Еквивалентно ниво на шум в мястото на въздействие. 

   При извършване на измерванията и контролът на шумовите нива ще се спазва 
“Инструкция за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по 
границата на производствената площадка и мястото на въздействие с разрешените такива, 
установяване на причините за допуснатите несъответствия и предприемане на 
коригиращи действия” 

   Инструкцията обхваща всички процеси и дейности, потенциално оказващи въздействие 
върху нивата на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото 
на въздействие(най-близката хигиенна зона в населеното място).Приложима е по 
отношение измерването на общата звукова мощност по границите на производствената 
площадка, 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”, утвърдена от Министъра на околната среда и водите със заповед.  

   Промишлената площадка -източник на шум се намира в землището на с.Богдан, 
общ.Добричка и е с площ около 104 000м2. Отстоянието в метри до най-близката жилищна 
сграда на с.Богдан е  ~ 700 м. 
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Източници на шум на територията на предприятието са: 
А) Компактор – 1 бр. 
Б) Вентилатор – 2 бр. 
В) Сметоизвозващи коли – 20 бр. 
Г)Транспортен трафик от сметоизвозващите коли, свързан с дейността на  предприятието 
Д) Помпи дренажни – 3 бр. 

Разположението на основните източници на шум са посочени на фигура IV.5.1 

700 м.
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фигура IV.5.1 

Промишлената площадка граничи на: 

 Изток –  обработваеми земеделски площи; 
 Запад – дървета и храсти; асфалтов път гр. Добрич – с. Богдан; 
 Север – дървета и храсти; асфалтов път гр. Добрич – Депо за неопасни отпадъци 

с. Богдан; 
 Юг – затревени площи 

На база сключен дотовор с„ЕКОЕКСПЕРТ 6“ ЕООД гр. Варна /ПРИЛОЖЕНИЕ 10/ и 
съгласно Условие 12.2.2 през 2011г. е извършен мониторинг на шум представен в 
/ПРИЛОЖЕНИЕ 1/ 

Жалби за предизвикан акустичен дискомфорт или шумово замърсяване през отчетния 
период, не са регистрирани.

6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване

   С цел екологосъобразната експлоатация на депото и недопускане на замърсявания на 
почвата и подземните води се прилагат следните инструкции: 

 за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, 
разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на течовете. За 
отчетния период са извършени 12 проверки при които не са констатирани 
несъответствия.  

 за отстраняване на разливи от вещества/препарати,които могат да замърсят 
почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. При дейността по 
приемане и депониране на отпадъците не се използват голямо количество суровини 
и материали.В процеса на работа се използват основно течни горива за 
автотракторната техника на обекта. Те се доставят посредством автоцистерни и  по 

А

Б

В

Г
Д

Г

ИК3

ИК1

ИК2
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принцип не се съхраняват в стационарни резервоари на територията на 
депото.Оперативни количества масла и греси на територията на депото се 
съхраняват в склада към работилницата на депото. Съхранението на химичните 
вещества и препарати се извършва при спазване на условията за съхранение, 
посочени в Информационните листи за безопасност. На територията на площадката 
е осигурен достатъчно количество сорбиращ материал за почистване в случай на 
разливи и течове. 

 през отчетения период по Условие13.А.8.5.1,13.А.8.5.2и13.А.8.6 няма констатирани 
аварийни ситуации,които могат да предизвикат замърсяване на подземните води. 

   На притежателя на КР за експлоатация на Депо за неопасни отпадъци при с.Богдан не се 
разрешава пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни вещества в почвите и 
подземните води. 

   Най-малко един път месечно обслужващият инсталацията персонал обхожда и 
проверява за: 

 Пропуски по тръбопровода. 

 Състоянието на арматурата, фланцевите съединения, уплътненията и помпите. 

 Състоянието на опорите и подвеските на тръбопроводите. 

 Плътността на заварените и разглобяемите съединения. 

   Откритите при проверките неизправности се съобщават на еколога и управителя на 
дружеството. 

   При възникване на аварии в зависимост от конкретния случай установява причините за 
течовете/разливите и докладва, като същевременно дава и предложения за изпълнение на 
конкретни коригиращи действия. 

   В аварийния протокол задължително се записва: 

 установено ли е попадане на разливи в канализацията, почвите и/или в подземните 
води; 

 годност за бъдеща експлоатация – разрешава ли се по-нататъшното функциониране 
на инсталацията и при какви условия или се спира и причините за това; 

 необходимост от ремонт и подмяна; 

 предвиждани технически мерки. 

МОНИТОРИНГ НА ПОДЗЕМНИ ВОДИ 
   В изпълнение на условие 13 на Комплексно разрешително,„.А.С.А.България ЕООД 
извършва собствен мониторинг на подземни води.  
  Точките на пробовземане спрямо КР338-Н0/2008г. са: 

 мониторингов кладенец № 1 X 43 31,156, Y 27 47,750 - тръбен кладенец, разположен на 
~50m северозападно от територията на депото в т.н. “вилна зона“. Кладенецът е частна 
собственост с дълбочина 12 метра, изграден е от тръби с дебелина 30мм. Използва се за 
поливни цели; 

 мониторингов кладенец № 2 X 43 31,165, Y 27 47,703 - открит тръбен кладенец с 
дълбочина 5 метра, разположен северозападно от депото от другата страна на шосето за       
с. Богдан. Използва се за поливни цели.; 

 мониторингов кладенец № 3 X 43 31,013, Y 27 47,572 - представлявапресъхнала чешма; 
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 мониторингов кладенец № 4 X 43 31,156, Y 27 47,956 - фонов, представляващ сондаж за 
водоснабдяване на стопанския двор на депото- до този момент сондажът не е изпълнен.  

 мониторингов кладенец № 5 X 43 30,535, Y 27 47,115 - фонов, селска чешма с. Богдан – 
център. 

   Спрямо приложената таблица 13.8.1 за  мониторинг на подземни води по  показатели  в 

КР 338-Н0/2008г. през  2011 г. е  извършен  шест месечния и две годишния  мониторинг 
от  горепосочените пробовземни точки. Няма не  изследвани показатели.  

  Пробонабирането и изпитването на пробите в три от пунктовете (МК 1, МК 2 и МК 5)  се 
извърши от изпитвателната лаборатория „ЕКО-КОНСУЛТ-ИНЖИНЕРИНГ”ООД            
гр.Бургас с сертификат на акредитация № 75-ЛИ от 29.10.2008г. и валиден до 
31.07.2012г.Част от показателите за две годишен мониторинг са анализирани от ИАОС      
„ Регионална лаборатория  Бургас“ / ПРИЛОЖЕНИЕ 11/ 

   През 2012 г . мониторинг на подземни води ще се извърщва спрямо Условие 13.А.8.1 и 
следните пробовземни точки:  

 пункт ПВ 1 с географски координати  X 43 31,156, Y 27 47,750

 пункт ПВ 2 с географски координати  X 43 31,165, Y 27 47,703

 пункт ПВ 3 с географски координати  X 43 31,076, Y 27 47,405

 пункт ПВ 4 с географски координати  X 43 30,535, Y 27 47,115

   С оглед изпълнение на условие 13.А.8.2 от КР338-Н1/2011г. се прилага инструкция за 
периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в 
подземните води съгласно Таблица 13.А.8.2, установяване на причините за несъответствие 
и предприемане на коригиращи действия.  
   Анализите  на получените резултати от изпитването на пробите подземни води 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) сочат, че измерените стойности на показателите в подземните води и в 
трите пункта съответстват с регламентираните в КР338-Н0/2008г., с изключение на 
показателите нитрати и фосфати,амониев йон,желязо и олово,две годишния мониторинг 
пермангантна окисляемост, манган, 1,2 дихлоретан, естествен уран. 

   В Таблица ІV.6 са представени  тези показатели от шест месечния мониторинг,който не 
съотведстват с определените норми в КР. 
Таблица ІV.6 

пункт

показател 
            МК 1 МК 2 МК 5 

норма 

(mg/l)

33,4 83,8 >110,7
нитрати 

12,1 1,80 >110,7

50

1,00 2,50 1,60
фосфати 

6,8 3,3 0,50

0.50

<0,01 <0,01 <0,01
амониев йон 

12,6 0,80 <0,05
0.50

360 340 <10
желязо 

70 170 23
200
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   Регистрираните стойности по показателите са от 2 до 4 пъти над пределно допустимите. 
Необходимо е да отбележим, че завишените стойности  се дължат  на интензивното 
земеделие и торенето  в района. Депото граничи с обработваеми земи, на които  през 
есента се извършва торене с птичи тор и други видове торове/източник на азот, 
фосфор,калий/.  

   През юли 2006г., с цел определяне на фоновото ниво на замърсителите на подпочвените 
води (по основни показатели), в горепосочените пунктове е извършено контролно 
пробонабиране от лабораторията на РИОКОЗ - Добрич. Резултатите показаха наличие на 
нитратно и фосфатно замърсяване по останалите показатели не е извършван анализ.  

   На фигура ІV.6.1 са показани регистрираните стойности на показател „нитрати” при 
контролното измерване и мониторинга през 2010г.и 2011г. сравнени с фоновия анализ 
през 2006г. 

фигура ІV.6.1 - нитрати 
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ПДК 50

На фигура ІV.6.2 са показани регистрираните стойности на показател „фосфати” . 
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фигура ІV.6.2 - фосфати 
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    С оглед осигуряване на качествена питейна вода на населението от област Добрич, 
РИОКОЗ-Добрич извършва оценка на качеството на водите на селските чешми. 
Многогодишните измервания са показали, че водата от селска чешма с.Богдан (МК 5) е 
негодна за питейни цели, поради високото и трайно замърсяване по показател „нитрати”.  

Основните предполагаеми причини за регистрираните отклонения са: 

 Естествени предпоставки – плитките водоносни хоризонти са незащитени, открити, 
уязвими на проникване на повърхностни замърсители или покрити с отложения с 
висока водопропускливост с вертикална и хоризонтална филтрация. 
Подхранването им е изключително от валежи и повърхностно течащи временни 
потоци. 

 Антропогенни предпоставки -интензивното земеделие и неконтролируемото торене 
в засегнатите райони през 80-те и началото на 90-те години. В много от малките 
населени места подземните води са контаминирани с нитрати и фосфати, а в 
определени селища на най-интензивните селскостопански райони съдържанието им 
надхвърля два и повече пъти допустимите стойности. Дифузните източници на 
замърсяване - земеползването (орна земя и трайни насаждения) въздействат върху 
подземните води, като увеличават съдържанието на нитрати, фосфати, сулфати, 
хром, желязо и манган. Съдържанието на нитрати е водещ параметър за дифузните  
внасяния при подземните води. 

 Нерегламентираните сметища–Депото се намира в близост до четери 
села.Организираното сметоизвозване на две от тях е от края на 2011г.Тези  
нерегламентирани сметища са източник на замърсяване  главно с хлориди, 
сулфати,азот ,фосфор и някой метали. Те по нито един критерии  не отговарят на 
нормативните изисквания.Поради липса на изолация и дренажна система  
филтратът прониква в  почвата като я замърсява не само района около това 
сметища ,но и голям периметър. Ситуацията се влошава при дъждовно време  тъй-
като водата преминава през отпадъчния пласт и увеличава количеството на 
филтрата в него.  

 Урбанизирани предпоставки- селищата около района на депото са  без изградена 
канализационна мрежа.Домакинствата са на септични ями.   
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МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИ 

   Съгласно условие 13.8.2.2 от КР, постоянните пунктове за мониторинг на почви, както 
следва: 
 КП 1 – между опорната дига и североизточната част на ретензионния басейн, с 

координати N 43о31,143’ и E 027о47,797’;
 КП 2 – до входа към ретензионния басейн, с координати N 43о31,135’ и E 

027о47,747’;
 КП 3 – в източната част на депото (до оградата), с координати N 43о31,082’ и E 

027о47,967’;
 КП 4 – в южната част на депото, по средата на клетката (до оградата), с координати 

N 43о30,976’ и E 027о47,905’;
фигура IV.6.3 

Мониторингът на почвите се извършва по 9 показателя, с честота на пробонабиране – 
3 години. Измерванията  ще се извършат през 2012година. 

 Опазване на почвата  от увреждане –Условие 13.Б.

Изготвени са и се прилагат следните инструкции: 

 за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, 
разположени на открито, установяване на причините и отстраняване на 
течовете.Ще се води  и дневник към прилежащата инструкция. 

 за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които могат да замърсят 
почвата да се почистват до 12 часа след откриването. На територията на депото има 
достатъчно количество сорбиращ материял / пясък ,талаш/ в случай на разлив. 

КП 1 
N 43о31,143’
E 027о47,797’

КП 2 
N 43о31,135’
E 027о47,747’

КП 3 
N 43о31,082’
E 027о47,967’

КП 4 
N 43о30,976’
E 027о47,905’
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   Депото за неопасни отпадъци на Община град Добрич в землището на с. Богдан няма 
такава програма по КР, защото е изградено в съответствие с изискванията по опазване на 
околната среда. 

   В случай, че операторът вземе решение за прекратяване дейността на инсталацията по 
Условие 2 или на части от тях, той незабавно уведомява РИОСВ, като посочва 
предвидената за това дата съгласно Условие 16.1. на Комплексното разрешително. 

   При прекратяване на дейността на инсталацията или на части от тях притежателят на 
настоящото разрешително изготвя и представя в РИОСВ подробен план за закриване 
дейността на площадката или части от тях. При временно прекратяване дейността на 
инсталацията или на части от тях се изготвя и представя в РИОСВ подробен план за 
прекратяване дейността на площадката или част от тях. 

   За отчетния период не е взето решение нито за цялостно, нито за частично прекратяване 
на дейността по Условие 2. 

7.1. Аварии 
   Действията при аварийни ситуации са регламентирани в инструкциите по Условие 5.8. и 
Условие 14  от прилежащото  на “Депо за неопасни отпадъци на гр.Добрич при с. Богдан”. 
Всяка инструкция съдържа раздел с описание на дейностите, които се провеждат при 
аварийна ситуация, както и на последователността на извършването им. Разгледани са 
всички аварийни ситуации, които могат да възникнат при нарушения на захранването на 
инсталацията със суровини и енергия по причини извън фирмата. Описани са действията, 
които трябва да бъдат извършвани, за да се предотврати аварийната ситуация, както и 
действията, за ликвидиране на последствията от дадена аварийна ситуация. Описани са 
конкретните задължения на длъжностните лица от оперативния персонал, както и реда по 
който се уведомяват контролните органи за всяка аварийна ситуация. 

   Независимо от инструкциите по КР, на територията на депото действа и утвърден от 
кмета АВАРИЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ. В него са описани действията на 
персонала при възникване на аварии и инциденти, свързани с дейностите по приемане, 
временно съхранение, третиране и крайно обезвреждане на отпадъци. Неразделна част от 
него е и план за действие при аварии на .А.С.А.България ЕООД  в който е определена 
аварийната група  и наличната транспортна техника.Списък с имена и телефонни номера  

V. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ 
В СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР)

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ НА  ЧАСТИ ОТ 
ТЯХ

VІІ. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И 
ВЪЗРАЖЕНИЯ
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е поставена на достъпно място в административната сграда на депото. През отчетната 
година се проведе обучение и проиграване на видовете аварийни ситуации касаещи 
депото. 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 
които е издадено КР 
   През отчетния период не са възникнали  и не са регистрирани аварии на инсталацията по 
Условие 2, не са постъпили оплаквания и възражения от живеещи около площадката на 
инсталацията, съгласно Условие 2. 

7.3. Преходни и анормални режими на работа. 
   В изпълнение на условие 15 се прилага инструкция за пускане и спиране на  
пречиствателните съоръжения както и се прилага технологична инструкция за пускане и 
спиране на инсталацията по Условие 2. 
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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 №338-Н0/2008г.и комплексно разрешително №338-

Н1/2011 г . 

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

копия от този доклад на трети лица. 

Име на подписващия:  

Управител:         ………………………… 
                                                                                       / Отокар Слампа/ 

……………………….

                         /Антон Антонов/ 

Длъжност в организацията: „.А.С.А България” ЕООД гр. София 

Дата: 



„.А.С.А.БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
СОФИЯ, ул.”Николай Хайтов” №  3 A 
www.asa-bg.eu e-mail: info@asa-bg.eu;

тел. +359/2/971 21 97;  факс: +359 / 2/ 971 23 05 

ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПРИ С. БОГДАН              56

ТАБЛИЦА 1. ЗАМРЪСИТЕЛИ ПО ЕРЕВВ  И  PRTR                                                                                                 Приложение 1

Забе
леж
ка:
посо
чени
те 
замъ
рсит
ели 
в 
табл
ицат
а са 
изчи
слен

и ( изчислителна  стойност- C) на база на актуализирана „ Методика за определяне емисии на вредни вещества във въздуха( по ЕМЕP / CORINAIR 1997 и 2000 
,трето издание , 09 2004)  одобрена от Министерството на околната среда и водите/ Изпълнителна агенция за околна среда   

ТАБЛИЦА 2.  ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

Съгласно условие 9.5.2.1 от КР , от датата на започване изграждане на вертикалните газови кладенци , притежателят на комплексно разрешително № 
388- НО / 2008г. трябва да започне да извършва периодични изследвания( СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпуснати от изходите 
на газовите кладенци.
Таблица2 

Резултати мониторинг -  07.2011г.                                                 Пара 
метър 

Единица 

ГК№1 ГК№2 ГК№3 ГК№4 ГК№5 ГК№6 ГК№7 ГК№8 ГК№9 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой/ %  

СН4 mg/ Nm3 0 0 1.0 0 0 0.1 0 0 0 месечно да 

Емисионни прагове 
( колона 1) 

№ CAS номер Замърсител във въздух  
( колона 1 а) 

във води 
( колона 1 b) 

в почва  
( колона 1 с) 

Праг за пренос на 
замърсители извън  
площ. 
( колона 2 ) 

Праг за производство,  
обработка или употреба 
( колона 3 ) 

кg./ год. кg./ год. кg./ год. кg./ год. кg./ год. 
1 #  74-82-8 Метан( CH4) 4378043.0

3 # 124-38-9 Въглероден  диоксид 
( CO2)

8803673.0

6 # 7664-41-7 Амоняк (NH3) 152280.0

7 #  ЛОС без метан (NM 
VOC)

1 903.0
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CO2 mg/ Nm3 0 0 1.0 0 0 0 0 0 0 месечно да 

O2 mg/ Nm3 20.9 21.0 20.5 20.9 21.0 20.9 20.9 20.9 20.9 месечно да 

H2S mg/ Nm3 0 0 4.2 0 0 0 0 0 0 месечно да 

H2 mg/ Nm3          месечно да 

Резултати мониторинг -  08.2011г.                                                 Пара 
метър 

Единица 

ГК№1 ГК№2 ГК№3 ГК№4 ГК№5 ГК№6 ГК№7 ГК№8 ГК№9 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой/ %  

СН4 mg/ Nm3 0 0 0.3 0 0 3.1 0 0 0 месечно да 

CO2 mg/ Nm3 0 0 0.3 0 0 3.1 0 0 0 месечно да 

O2 mg/ Nm3 20.8 20.9 20.8 20.9 20.8 19.8 20.8 20.9 21.0 месечно да 

H2S mg/ Nm3 0 0 0 0 0 36.7 0 0 0 месечно да 

H2 mg/ Nm3          месечно да 

Резултати мониторинг -  09.2011г.                                                 Пара 
метър 

Единица 

ГК№1 ГК№2 ГК№3 ГК№4 ГК№5 ГК№6 ГК№7 ГК№8 ГК№9 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой/ %  

СН4 mg/ Nm3 0 0 5.8 6.6 0 2.7 0 0 0 месечно да 

CO2 mg/ Nm3 0 0 3.0 5.0 0 3.0 0 0 0 месечно да 

O2 mg/ Nm3 20.9 20.8 19.4 19.1 20.9 19.8 21.0 20.9 20.9 месечно да 

H2S mg/ Nm3 0 0 15.2 47.4 0 8.4 0 0 0 месечно да 

H2 mg/ Nm3          месечно да 

Резултати мониторинг -  10.2011г.                                             Пара 
метър 

Единица 

ГК№1 ГК№2 ГК№3 ГК№4 ГК№5 ГК№6 ГК№7 ГК№8 ГК№9 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой/ %  

СН4 mg/ Nm3 0 0 2.3 17.0 0 6.1 0 0 0 месечно да 

CO2 mg/ Nm3 0 0 2.6 15.0 0 5.0 0 0 0 месечно да 

O2 mg/ Nm3 20.9 20.8 20.0 14.5 20.8 18.4 20.8 20.9 20.8 месечно да 
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H2S mg/ Nm3 0 0 11.2 75.3 0 0 0 0 0 месечно да 

H2 mg/ Nm3          месечно да 

Резултати мониторинг -  11.2011г.                                                 Пара 
метър 

Единица 

ГК№1 ГК2 ГК№3 ГК№4 ГК№5 ГК№6 ГК№7 ГК№8 ГК№9 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой/ %  

СН4 mg/ Nm3 0 0 1.2 3.9 0 1.4 0 0 0 месечно да 

CO2 mg/ Nm3 0 0 2.0 4.0 0 3.0 0 0 0 месечно да 

O2 mg/ Nm3 20.9 20.9 20.3 19.9 20.8 20.0 21.0 20.8 20.9 месечно да 

H2S mg/ Nm3 0 0 0 16.7 0 0 0 0 0 месечно да 

H2 mg/ Nm3          месечно да 

Резултати мониторинг -  12.2011г.                                                 Пара 
метър 

Единица 

ГК№1 ГК№2 ГК№3 ГК№4 ГК№5 ГК№6 ГК№7 ГК№8 ГК№9 

Честота на 
мониторинг 

Съответствие 
Брой/ %  

СН4 mg/ Nm3 0 0 1.3 3.2 7.6 1.3 0 0 0 месечно да 

CO2 mg/ Nm3 0 0 2.5 3.3 6.4 3.3 0 0 0 месечно да 

O2 mg/ Nm3 20.8 20.9 20.1 20.1 18.5 20.1 20.9 20.9 20.8 месечно да 

H2S mg/ Nm3 0 0 0 25 25 0 0 0 0 месечно да 

H2 mg/ Nm3          месечно да 

ТАБЛИЦА 3. ЕМИСИИ В ОТПАДЪЧНИТЕ  ВОДИ
Таблица 3.1.- емисии в отпадъчните води от площадка за дезинфекция и измиване на специализирани автомобили,след пречиствателно съоръжение – 

каломаслоуловител.
Изпитване на 17.02.2011г.

Параметър Еденица НДЕ, съгласно КР Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответсвие 

Нефтопродукти mg/ dm3
10 0,8±0,1  Веднъж на три месеца  да 

Изпитване н  25.05.2011г. 
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Параметър Еденица НДЕ, съгласно КР Резултати от 
мониторинг 

Честота на 
мониторинг 

Съответсвие 

Нефтопродукти mg/ dm3
10 1,0±0,1  Веднъж на три месеца  да 

Изпитване на  10.11.2011г.
Параметър Еденица НДЕ, съгласно КР Резултати от 

мониторинг 
Честота на 
мониторинг 

Съответсвие 

Нефтопродукти mg/ dm3
10 < 0,1  Веднъж на три месеца  да 

                         Таблица3.1.1. емисии в отпадъчните води – инфилтрат ( Изпитване на  17.02.2011г. ) 
Параметър Еденица НДЕ, 

съгласно 
КР 

Резултат мониторинг  Честота мониторинг Съответствие 

Обем на 
инфилтранта*

m3 - Януари- 19                Юли- 301 
Февруари- 95            Август- 184 
Март- 126                  Септември-72 
Април- 407                Октомври- 327 
Май- 429                    Ноември- 23 
Юни- 172                   Декември-269

 Eжемесечно Да 

Арсен mg/ l  0,020 ± 0,001 Веднъж на три месеца Да 

Барий mg/ l - Веднъж на три месеца Не 

Кадмий mg/ l  0,028± 0,002 Веднъж на три месеца Да 
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Хром ( общ) mg/ l  <0,01 Веднъж на три месеца Да 

Мед mg/ l  <0,02 Веднъж на три месеца Да 

Живак mg/ l  <0,001 Веднъж на три месеца Да 

Молибден mg/ l  0,33± 0,01 Веднъж на три месеца да 

Никел mg/ l  0,30± 0,02 Веднъж на три месеца Да 

Олово mg/ l  0,14± 0,01 Веднъж на три месеца Да 

Селен mg/ l  <0,001 Веднъж на три месеца да 

Цинк mg/ l  0,18±0,01 Веднъж на три месеца Да 

Хлорни йони mg/ l  2 580± 127 Веднъж на три месеца Да 

Флуориди mg/ l  1,06±0,05 Веднъж на три месеца Да 

Сулфатни йони mg/ l  1 586 ± 79 Веднъж на три месеца Да 

Азот нитритен mg/ l  9,6± 0,5 Веднъж на три месеца Да 

Азот амониев mg/ l  83,5± 4,2 Веднъж на три месеца Да 

                     Таблица 3.1.2. емисии в отпадъчните води – инфилтрат ( Изпитване на 25.05.2011 г..) 



„.А.С.А.БЪЛГАРИЯ” ЕООД 
СОФИЯ, ул.”Николай Хайтов” №  3 A 
www.asa-bg.eu e-mail: info@asa-bg.eu;

тел. +359/2/971 21 97;  факс: +359 / 2/ 971 23 05 

ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПРИ С. БОГДАН              61

Таблица3.1.3. емисии в 
отпадъчните води – 
инфилтрат ( Изпитване на  
10.11.2011 г.) 

Параметър Еденица НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултат мониторинг  Честота мониторинг Съответствие 

Обем на 
инфилтранта*

m3 - Януари- 19                    Юли- 301 
Февруари- 95               Август- 184 
Март- 126                     Септември-72 
Април- 407                   Октомври- 327 
Май- 429                       Ноември-23 
Юни- 172                     Декември-269

 Eжемесечно да 

Арсен mg/ l  <0,001 Веднъж на три месеца Да 

Барий mg/ l - Веднъж на три месеца Не 

Параметър Еденица НДЕ, 
съгласно 
КР 

Резултат мониторинг  Честота мониторинг Съответствие 

Обем на 
инфилтранта*

m3 - Януари- 19              Юли- 301                  
Февруари- 95          Август- 184 
Март- 126                Септември-72 
Април- 407              Октомври- 327 
Май-429                   Ноември- 23 
Юни- 172                 Декември-269

 Eжемесечно да 

Арсен mg/ l  <0,001 Веднъж на три месеца Да 

Барий mg/ l - Веднъж на три месеца Не 

Кадмий mg/ l  0,18± 0,01 Веднъж на три месеца Да 

Хром ( общ) mg/ l  0,73± 0,04 Веднъж на три месеца Да 

Мед mg/ l  <0,02 Веднъж на три месеца Да 

Живак mg/ l  <0,001 Веднъж на три месеца Да 

Молибден mg/ l  0,20± 0,01 Веднъж на три месеца Да 

Никел mg/ l  0,64± 0,03 Веднъж на три месеца Да 

Олово mg/ l  0,100± 0,005 Веднъж на три месеца Да 

Селен mg/ l  <0,001 Веднъж на три месеца Да 

Цинк mg/ l  <0,05 Веднъж на три месеца Да 

Хлорни йони mg/ l  2 382± 119 Веднъж на три месеца Да 

Флуориди mg/ l                0,44± 0,02  Веднъж на три месеца Да 

Сулфатни йони mg/ l  1 070± 54 Веднъж на три месеца Да 

Азот нитритен mg/ l  7,65± 0,36 Веднъж на три месеца Да 

Азот амониев mg/ l  82,7± 4,1 Веднъж на три месеца Да 
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Кадмий mg/ l  0,16±0,01 Веднъж на три месеца Да 

Хром ( общ) mg/ l  <0,01 Веднъж на три месеца Да 

Мед mg/ l  <0,02 Веднъж на три месеца Да 

Живак mg/ l  <0,001 Веднъж на три месеца Да 

Молибден mg/ l  0,35± 0,02 Веднъж на три месеца Да 

Никел mg/ l  0,32± 0,02 Веднъж на три месеца Да 

Олово mg/ l  0,10± 0,01 Веднъж на три месеца Да 

Селен mg/ l  <0,001 Веднъж на три месеца Да 

Цинк mg/ l  <0,05 Веднъж на три месеца Да 

Хлорни йони mg/ l  2 318± 116 Веднъж на три месеца Да 

Флуориди mg/ l                       0,60± 0,03  Веднъж на три месеца Да 

Сулфатни йони mg/ l  1720± 86 Веднъж на три месеца Да 

Азот нитритен mg/ l  13,8± 0,7 Веднъж на три месеца Да 

Азот амониев mg/ l  36,7± 1,8 Веднъж на три месеца Да 

Забележка към таблица 3.1. 1, 3.1.2 и 3.1.3  имаме  едно несъответсвия поради тава ,че показател барий е извън акредитацията на ИЛ „ Еко-Консулт-Инжинеринг”ООД       / нямат 
техническа възможност за  изпитването му./ 

ТАБЛИЦА 4. ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

Годишно количество Годишно количество за 
единица продукт 

Отпадък Код Количества 
определени в 

КР 

Реално 
измерено 

Количества 
определени в КР 

Реално 
измерено 

В
р

ем
ен

н
о

 
съ

х
р

а
н

ен
и

е 
н

а
 

п
л

о
щ

а
д

к
а

та

Т
р
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н
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о

р
ти

р
а

н
е 

–
со

б
ст

в
ен

 
тр

а
н

сп
о

р
т/

 
в

ъ
н

ш
н

а
 

ф
и

р
м

а

С
ъ

о
тв

ет
ст

в
и

е

Бетон 17 01 01 5 0 Не е нормирано - 1 Не  Да 
Тухли 17 01 02 5 0 Не е нормирано - 1 Не Да 
Утайки от 
маслоуловителни шахти 

13 05 03 * 8 m3/г. 0 Не е нормирано - 2 Не Да 

Опаковки съдържащи 
остатъци от опасни в-ва 
или замърсени с опасни 
в-ва 

15 01 10 * 0,01 0 Не е нормирано - 2 Не Да 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 0,016 0.0012 Не е нормирано - 3 Да / собствен 
транспорт/ 

Да 

*  Посочва се номера на площадката за временно съхранение. 
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ТАБЛИЦА 5. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ  НА ОТПАДЪЦИ

Отпадък Код Оползотворяв
ане на 

площадката 

Обезвреждане 
на площадката 

Име на външна фирма 
извършваща 

операцията по 
оползотворяване и 

обезвреждане 

Съответс 
твие

Трици,талаш,изрески,парчета,дървен материал,талашитени 
плоскости и фурнири,различни от упоменатите в 03 01 04 

03 01 05 не да  да 

Отпадъци от апретиране , крайна завършваща обработка на 
кожи 

04 01 09 не да  да 

Отпадъци, неупоменати другаде 04 01 99 не да  да 
Отпадъци от смесени материали ( импрегниран текстил 
,еластомер, пластомер) 

04 02 09 не да  да 

Отпадъци от обработени текстилни влакна 04 02 22 не да  да 
Отпадъци неупоменати другаде 04 02 99 не да   
Изкопни земни маси , различни от упоменатите  в 17 05 05 17 05 06 да да  да 
Смесени отпадъци от строителството и събаряне , различни 
от упоменатите 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 

17 09 04 не да  да 

Отпадъци от решетки и сита 19 08 01 не да  да 
Биоразградими  отпадъци от кухни заведения за 
обществено хранене 

20 01 08 не да  да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 не да  да 
Отпадъци от почистване на улици 20 03 03 не  да  да 

ТАБЛИЦА 6. ШУМОВИ ЕМИСИИ  
Измерването на шум  излъчван в околната среда от промишлени източници  - 05.07.2001г.  
Измерен контур № 1  - асвартов път от административаната сграда до клетка 1 за депониране. Измерени точки- 16 бр. 

Резултат от 
изпитването 

Условия при изпитването№ Наименование на характеристиката Едини
ца на 
велич
ината

Метод на 
изпитване

Стойност 
Неопр. 

Гранична 
стойност 
на 
показате 
ля*

Т, °С В, 
hPa

RH,
%

Vm/s

Откло
нения

1 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 1 – т.1 

dB(A) БДС ISO 
8297

43,1 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

2 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 1 – т.2 

dB(A) БДС ISO 
8297

41,0 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

3 Еквивалентно ниво на шума по dB(A) БДС ISO 43,5 +2,1 70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 
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измервателен контур № 1 – т.3 8297 -2,5 
4 Еквивалентно ниво на шума по 

измервателен контур № 1 – т.4 
dB(A) БДС ISO 

8297
45,6 +2,1

-2,5
70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

5 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 1 – т.5 

dB(A) БДС ISO 
8297

48,2 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

6 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 1 – т.6 

dB(A) БДС ISO 
8297

48,6 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

7 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 1 – т.7 

dB(A) БДС ISO 
8297

45,8 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

8 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 1 – т.8 

dB(A) БДС ISO 
8297

41,9 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

9 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 1 – т.9 

dB(A) БДС ISO 
8297

45,7 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

10 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 1 – т.10 

dB(A) БДС ISO 
8297

50,7 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

11 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 1 – т.11 

dB(A) БДС ISO 
8297

51,5 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

12 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 1 – т.12 

dB(A) БДС ISO 
8297

46,5 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

13 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 1 – т.13 

dB(A) БДС ISO 
8297

47,0 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

14 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 1 – т.14 

dB(A) БДС ISO 
8297

44,7 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

15 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 1 – т.15 

dB(A) БДС ISO 
8297

40,6 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

16 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 1 – т.16 

dB(A) БДС ISO 
8297

42,8 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

* Съгласно Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ. 
Измерен контур № 2  -  клетка 1 за депониране. Измерени точки  - 12 бр. 

Резултат от 
изпитването 

Условия при изпитването№ Наименование на характеристиката Едини
ца на 
велич
ината

Метод на 
изпитване

Стойност 
Неопр. 

Гранична 
стойност 
на 
показате 
ля*

Т, °С В, 
hPa

RH,
%

Vm/s

Откло
нения
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1 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 2 – т.1 

dB(A) БДС ISO 
8297

51,8 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

2 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 2 – т.2 

dB(A) БДС ISO 
8297

56,7 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

3 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 2 – т.3 

dB(A) БДС ISO 
8297

60,0 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

4 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 2 – т.4 

dB(A) БДС ISO 
8297

58,9 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

5 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 2 – т.5 

dB(A) БДС ISO 
8297

57,1 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

6 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 2 – т.6 

dB(A) БДС ISO 
8297

57,6 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

7 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 2 – т.7 

dB(A) БДС ISO 
8297

57,3 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

8 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 2 – т.8 

dB(A) БДС ISO 
8297

59,1 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

9 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 2 – т.9 

dB(A) БДС ISO 
8297

60,8 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

10 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 2 – т.10 

dB(A) БДС ISO 
8297

57,4 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

11 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 2 – т.11 

dB(A) БДС ISO 
8297

53,7 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

12 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 2 – т.12 

dB(A) БДС ISO 
8297

51,5 +2,1
-2,5

70 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

* Съгласно Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ. 
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Измерен контур № 3  -   Измерени точки  - 6 бр. 
Резултат от 
изпитването 

Условия при изпитването№ Наименование на характеристиката Едини
ца на 
велич
ината

Метод на 
изпитване

Стойност 
Неопр. 

Гранична  
стойност 
на 
показате 
ля*

Т, °С В, 
hPa

RH,
%

Vm/s

Откло
нения

1 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 3 – т.1 

dB(A) БДС ISO 
8297

40,6 +1,6
-2,1

70 22,3 1009 54,2 1,3 няма 

2 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 3 – т.2 

dB(A) БДС ISO 
8297

37,2 +1,6
-2,1

70 22,3 1009 54,2 1,3 няма 

3 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 3 – т.3 

dB(A) БДС ISO 
8297

40,7 +1,6
-2,1

70 22,3 1009 54,2 1,3 няма 

4 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 3 – т.4 

dB(A) БДС ISO 
8297

38,6 +1,6
-2,1

70 22,3 1009 54,2 1,3 няма 

5 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 3 – т.5 

dB(A) БДС ISO 
8297

38,7 +1,6
-2,1

70 22,3 1009 54,2 1,3 няма 

6 Еквивалентно ниво на шума по 
измервателен контур № 3 – т.6 

dB(A) БДС ISO 
8297

40,4 +1,6
-2,1

70 22,3 1009 54,2 1,3 няма 

* Съгласно Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ. 

Резултат от 
изпитването 

Условия при изпитването№ Наименование на характеристиката Едини
ца на 
велич
ината

Метод на 
изпитване

Стойност 
Неопр. 

Гранична  
стойност 
на 
показате 
ля*

Т, °С В, 
hPa

RH,
%

Vm/s

Откло
нения

1 Средно еквивалентно ниво на 
шума по изм. контур № 1 (Lср1)

dB(A) БДС ISO 
8297

46,6 +2,1
-2,5

 22,1 1008 52,3 2,2 няма 

2 Средно еквивалентно ниво на 
шума по изм. контур № 2 (Lср2)

dB(A) БДС ISO 
8297

57,6 +2,2
-2,6

 22,1 1008 54,2 2,2 няма 

3 Средно еквивалентно ниво на dB(A) БДС ISO 39,6 +1,6  22,3 1009 54,2 1,3 няма 
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шума по изм. контур № 3 (Lср3) 8297 -2,1

* Съгласно Наредба № 6/2006 г. на МЗ и МОСВ. 

Наименование на характеристиката Единица на 
величината

Метод на изпитване

Резултат 

Ниво на общата звукова мощност за контур № 1 (Lср1) dB(A) БДС ISO 8297 91,6 
Ниво на общата звукова мощност  за контур № 2 (Lср2) dB(A) БДС ISO 8297 97,2 
 Ниво на общата звукова мощност  за контур № 3 (Lср3) dB(A) БДС ISO 8297 77,0 

ТАБЛИЦА 7. ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Таблица 7.1 мониторингов кладенец № 1 Х 43 31,156; Y27 47,750 – тръбен кладенец , разположен на ~ 50 м. северозападно от територията на депото в т. н. „ 
вилна зона” 

Резултат от 
изпитването 

№ Наименование на характеристиката Единица на 
величината 

Метод на 
изпитване 

Стойност 

1 Ниво на  шума от контур № 1 (Lср1)-в мястото на въздействие –най- 
близката жил. сграда в с. Богдан 

dB(A) БДС ISO 8297 14,9 

2 Ниво на  шума от контур №2 (Lср2)-в мястото на въздействие –най- 
близката жил. сграда в с. Богдан 

dB(A) БДС ISO 8297 20,8 

3  Ниво на  шума от контур № 3 (Lср3)-в мястото на въздействие –най- 
близката жил. сграда в с. Богдан 

dB(A) БДС ISO 8297 0,7 
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Резултати мониторинг Честота мониторинг Съответствие Показател МК Концентрация на 
подз. води  
съгласно КР 

17.02.2011г
.

10.11. 2011 16.11.2011 12.12.2011 17.02
2011г 

10.11
2011

16.11.
2011

12.12
2011

Водно ниво №1 5,6 м. 6.6 м. веднъж на шест месеца да    
Електропроводимост №1 2 000µs см -1 1100±18 веднъж на две год   да  
Обща твърдост №1 12 mg еqv/l 10,4 веднъж на две год   да  
Перманганатна окисляемост №1 5.0mgO2/l 6,0 веднъж на две год не 
Активна реакция №1 ≥6,5 и≤9,5рН 

единици
7,58±0,05 7,45±0,05 веднъж на шест месеца да да   

Амониев йон №1 0,50 mg/l <0,01 12,6±0,6 веднъж на шест месеца да не   
Нитрати №1 50,0 mg/l 33,4±1,7 12,1±0,6 веднъж на шест месеца да да   
Нитрити №1 0,50 mg/l < 0,002 0,53±0,03 веднъж на шест месеца да да   
Сулфати №1 250 mg/l 136±7 30,8±1,5 веднъж на шест месеца да да   
Хлориди №1 250 mg/l 52,0±2,6 58,3±2,9 веднъж на шест месеца да да   
Фосфати №1 0,50 mg/l 1,00±0,05 6,8±0,3 веднъж на шест месеца не не 
Флуориди №1 5,0 mg/l {1.5mg/l} <0,1 <0,1 веднъж на шест месеца да да   
Живак №1 1,0µg/l < 1 <1 веднъж на шест месеца да да   
Кадмий №1 5,0µg/l <2 < 2 веднъж на шест месеца да да   
Мед №1 2,0 mg/l {0.2mg/l}  < 0,02 < 0,02 веднъж на шест месеца да да   
Никел №1 20 µg/l <20 < 20 веднъж на шест месеца да да   
Олово №1 10 µg/l <10 < 10 веднъж на шест месеца да да   
Селен №1 10 µg/l < 1 < 1 веднъж на шест месеца да да   
Хром №1 10 µg/l {50µg/l} < 10 < 10 веднъж на шест месеца да    
Алуминий №1 50 µg/l {200µg/l} < 20 веднъж на две год да 
Желязо №1 200µg/l 360±18 70±4 веднъж на шест месеца не да   
Калций №1 150mg/l 134± 7 веднъж на две год да 
Магнезий №1 80 mg/l 50±3 веднъж на две год да 
Манган №1 50 µg/l 270±14 веднъж на две год не 
Цинк №1 5.0 mg/l {1.0 mg/l } 0,15±0,01 0,11

±0,01

веднъж на шест месеца да да   

Естествен уран №1 0.06mg/l 37,5±3,8 веднъж на две год не 
Натрий №1 200 mg/l 80±4 веднъж на две год да 
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Бор №1 1.0mg/l < 0,100 веднъж на две год да 
Антимон №1 5.0µg/l < 0,100 веднъж на две год да 
Арсен №1 0.05mg/l{10µg/l} 0,010±

0,001
0,030±
0,002

веднъж на шест месеца да да 

Цианиди №1 0.01mg/l {50µg/l} <0,002 <0,002 веднъж на шест месеца да да   
феноли №1  0,42±0,02  да   
Молибден №1  0,050±

0,003
 да   

нефтопродукти №1 50 µg/l 0,3±0,1  да   
Показател Концентрация на 

подз. води  
съгласно КР 

Резултати 
монито 
ринг 

Честота мониторинг Съответствие 

Бензен №1 1.0µg/l <1 веднъж на две год да 
Бенз( а ) пирен №1 0.01µg/l 0,026±

0,007

веднъж на две год да 

1,2 дихлоретан №1 3.0 µg/l <10,0 веднъж на две год не 
Полициклични ароматни 
въглеводороди 

№1 0.10µg/l < 0,010 веднъж на две год да 

Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

№1 10 µg/l < 1,0 веднъж на две год да 

Пестециди №1 0.10 µg/l < 0,010 веднъж на две год да 
Пестециди  общо №1 0.50 µg/l <0,050 веднъж на две год да 
Обща бета активност № 1 0,1 Bq/ l веднъж на две год не 
Обща алфа активност № 1 0,5 Bq/ l веднъж на две год не 
Обща индикативна доза № 1 0,1mSv/y веднъж на две год не 

 Забележка: Констатираните несъответствия са както следва: 
- По показатели за  шест месечен мониторинг - фосфати ,желязо ,амониев йон; две годишен мониторинг – перманганатна окисляемост,манган, 1,2 дихлоретан   

са регистрирани  превишаване на концентрациите  спрямо регламентираните  в КР;  
-  От общо 40 показатели е извършен анализ на всичките с изключение  обща бета активност, обща алфа активност ,обща индикативна доза  поради факта ,че  

действието на  КР 338-Н1  /2011 влезе в сила след преключване на мониторинга.  

Таблица 7.2 мониторингов кладенец № 2 Х 43 31,165; Y27 47,703 –  открит тръбен кладенец  с дълбочина около 6 м., разположен  северозападно от депото . 
Резултати мониторинг Честота мониторинг Съответствие Показател МК Концентрация на 

подз. води  
съгласно КР 17.02.2011 10.11. 2011 16.11. 12.12. 17.02. 10.11. 16.11. 12.12.
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2011 2011 2011г. 2011 2011 2011

Водно ниво №2 4.5 4,6 веднъж на шест месеца да    
Електропроводимост №2 2 000µs см -1 1 100±18 веднъж на две год да 
Обща твърдост №2 12 mg еqv/l 11,1±0,6 веднъж на две год да 
Перманганатна окисляемост №2 5.0 mgO2/l >25 веднъж на две год не 
Активна реакция №2 ≥6,5 и≤9,5рН 

единици
7,55±0,05 7,50±0,05 веднъж на шест месеца да да    

Амониев йон №2 0,50 mg/l <0.01 0,50±0,03 веднъж на шест месеца да да 
Нитрати №2 50,0 mg/l 83,8±4,2 1,80±0,09 веднъж на шест месеца не да 
Нитрити №2 0,50 mg/l <0,002 0,32±0,02 веднъж на шест месеца да да 
Сулфати №2 250 mg/l 94±5 34,1±1,7 веднъж на шест месеца да да   
Хлориди №2 250 mg/l 26,0±1,3 32,9±1,6 веднъж на шест месеца да да   
Фосфати №2 0,50 mg/l 2,50 ±0,13 3,3±0,2 веднъж на шест месеца не не 
Флуориди №2 5,0 mg/l{1.5mg/l} <0.1 <0.1 веднъж на шест месеца да да   
Живак №2 1,0µg/l <1 <1 веднъж на шест месеца да да   
Кадмий №2 5,0µg/l <2 <2 веднъж на шест месеца да да   
Мед №2 2,0 mg/l < 0,02 <0,02 веднъж на шест месеца да да   
Никел №2 20 µg/l <20 <20 веднъж на шест месеца да да   
Олово №2 10 µg/l <10 <10 веднъж на шест месеца да да   
Селен №2 10 µg/l <1 <1 веднъж на шест месеца да да   
Хром №2 10 µg/l{50µg/l} < 10 < 10 веднъж на шест месеца да    
Алуминий №2 50 µg/l{200µg/l} <20 веднъж на две год да 
Желязо №2 200µg/l 340±17 170±8 веднъж на шест месеца не да   
Калций №2 150mg/l 170±9 веднъж на две год не 
Магнезий №2 80 mg/l 31,5± 1,6 веднъж на две год да 
Манган №2 50 µg/l 1 280±64 веднъж на две год не 
Цинк №2 5.0 mg/l{1.0 mg/l } 0,11±0,01 0,070±0,004 веднъж на шест месеца да да   
Естествен уран №2 0.06mg/l 0,371±0,037 веднъж на две год не 
Натрий №2 200 mg/l 68±3 веднъж на две год да 
Бор №2 1.0mg/l 0,20 веднъж на две год да 
Антимон №2 5.0µg/l <0,100 веднъж на две год да 
Арсен №2 0.05mg/l{10µg/l} 0,003±0,001 0,004±0,001 веднъж на шест месеца да да   
Цианиди №2 0.01mg/l{50µg/l} <0,002 <0,002 веднъж на шест месеца да да   
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феноли №2  0,50±0,03 веднъж на шест месеца  да   
Молибден №2  0,080±0,004 веднъж на шест месеца  да   
нефтопродукти №2  <0.1 веднъж на шест месеца  да   
Показател Концентрация на 

подз. води  
съгласно КР 

Резултати мониторинг Честота мониторинг Съответствие 

Бензен №2 1.0µg/l <1 веднъж на две год да 
Бенз( а ) пирен №2 0.01µg/l <0,010 веднъж на две год да 
1,2 дихлоретан №2 3.0 µg/l <10,0 веднъж на две год не 
Полициклични ароматни 
въглеводороди 

№2 0.10µg/l <0,010 веднъж на две год да 

Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

№2 10 g/l <1,0 веднъж на две год да 

Пестециди №2 0.10 µg/l <0,003 веднъж на две год да 
Пестециди  общо №2 0.50 µg/l <0,050 веднъж на две год да 
Обща бета активност №2 0,1 Bq/ l веднъж на две год не 
Обща алфа активност №2 0,5 Bq/ l веднъж на две год не 
Обща индикативна доза №2 0,1mSv/y веднъж на две год не 

Забележка: Констатираните несъответствия са както следва: 
- По показатели за  шест месечен мониторинг – нитрати, фосфати ,желязо; две годишен мониторинг – перманганатна окисляемост,манган, 1,2 дихлоретан , 

манган ,естествен уран   са регистрирани  превишаване на концентрациите  спрямо регламентираните  в КР;  
-  От общо 40 показатели е извършен анализ на всичките с изключение  обща бета активност, обща алфа активност ,обща индикативна доза  поради факта ,че  

действието на  КР 338-Н1  /2011 влезе в сила след преключване на мониторинга.  

Таблица 7.3 мониторингов кладенец № 3 Х 43 31,013; Y27 47,572 –  представлява пресъхнала чешма 

Резултати 
мониторинг 

Съответствие Показател Точка 
на 
пробовз
емане 

Концентрация 
на подз. води  
съгласно КР 

Честота мониторинг 

Водно ниво №3 веднъж на шест месеца 

Електропроводимост №3 2 000µs см -1 веднъж на две год

Обща твърдост №3 12 mg ∑qv/l веднъж на две год
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Перманганатна окисляемост №3 5.0µgO2/l веднъж на две год

Активна реакция №3 ≥6,5 и≤9,5рН 
единици

веднъж на шест месеца

Амониев йон №3 0,50 mg/l веднъж на шест месеца

Нитрати №3 50,0 mg/l веднъж на шест месеца

Нитрити №3 0,50 mg/l веднъж на шест месеца

Сулфати №3 250 mg/l веднъж на шест месеца

Хлориди №3 250 mg/l веднъж на шест месеца

Фосфати №3 0,50 mg/l веднъж на шест месеца

Флуориди №3 5,0 mg/l веднъж на шест месеца

Живак №3 1,0µg/l веднъж на шест месеца

Кадмий №3 5,0µg/l веднъж на шест месеца

Мед №3 2,0 mg/l веднъж на шест месеца

Никел №3 20 µg/l веднъж на шест месеца

Олово №3 10 µg/l веднъж на шест месеца

Селен №3 10 µg/l веднъж на шест месеца

Хром №3 10 µg/l веднъж на шест месеца

Алуминий №3 50 µg/l веднъж на две год

Желязо №3 200µg/l веднъж на шест месеца

Калций №3 150mg/l веднъж на две год

Магнезий №3 80 mg/l веднъж на две год

Манган №3 50 µg/l веднъж на две год

Цинк №3 5.0 mg/l веднъж на шест месеца

Естествен уран №3 0.06mg/l веднъж на две год

Натрий №3 200 mg/l веднъж на две год

Бор №3 1.0mg/l веднъж на две год

Антимон №3 5.0µg/l веднъж на две год

Арсен №3 0.05mg/l веднъж на шест месеца

Цианиди №3 0.01mg/l веднъж на шест месеца 

Показател Концентрация 
на подз. води  
съгласно КР

Резултати 
мониторинг

Честота 
мониторинг

Съответствие
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Бензен №3 1.0µg/l - веднъж на две год

Бенз( а ) пирен №3 0.01µg/l - веднъж на две год

1,2 дихлоретан №3 3.0 µg/l - веднъж на две год

Полициклични ароматни 
въглеводороди 

№3 0.10µg/l - веднъж на две год

Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

№3 10 g/l - веднъж на две год

Пестециди №3 0.10 µg/l - веднъж на две год

Пестециди  общо №3 0.50 µg/l - веднъж на две год

Збележка: Констатираните несъответствия са както следва:Няма извършен мониторинг на МК 3 , представлява селска чешма  която през втората полвина на 
годината е пресъхнала. Намира се западно от депото с географски координати Х 43 31,013; Y27 47,572. 

Таблица 7.4 мониторингов кладенец № 4 Х 43 31,156; Y27 47,956 –  фонов,представляващ сондаж за водоснабдяване на депото.Не е извършен мониторинг от 
МК № 4 ,тъй като не е изграден. 

Резултати 
мониторинг 

Съответствие Показател Точка 
на 
пробов
земане 

Концентрация 
на подз. води  
съгласно КР 

Честота мониторинг 

Водно ниво №4 веднъж на шест месеца 

Електропроводимост №4 2 000µs см -1 веднъж на две год

Обща твърдост №4 12 mg ∑qv/l веднъж на две год

Перманганатна окисляемост №4 5.0µgO2/l веднъж на две год

Активна реакция №4 ≥6,5 и≤9,5рН 
единици

веднъж на шест месеца

Амониев йон №4 0,50 mg/l веднъж на шест месеца

Нитрати №4 50,0 mg/l веднъж на шест месеца

Нитрити №4 0,50 mg/l веднъж на шест месеца

Сулфати №4 250 mg/l веднъж на шест месеца

Хлориди №4 250 mg/l веднъж на шест месеца

Фосфати №4 0,50 mg/l веднъж на шест месеца

Флуориди №4 5,0 mg/l веднъж на шест месеца

Живак №4 1,0µg/l веднъж на шест месеца

Кадмий №4 5,0µg/l веднъж на шест месеца

Мед №4 2,0 mg/l веднъж на шест месеца
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Никел №4 20 µg/l веднъж на шест месеца

Олово №4 10 µg/l веднъж на шест месеца

Селен №4 10 µg/l веднъж на шест месеца

Хром №4 10 µg/l веднъж на шест месеца

Алуминий №4 50 µg/l веднъж на две год

Желязо №4 200µg/l веднъж на шест месеца

Калций №4 150mg/l веднъж на две год

Магнезий №4 80 mg/l веднъж на две год

Манган №4 50 µg/l веднъж на две год

Цинк №4 5.0 mg/l веднъж на шест месеца

Естествен уран №4 0.06mg/l веднъж на две год

Натрий №4 200 mg/l веднъж на две год

Бор №4 1.0mg/l веднъж на две год

Антимон №4 5.0µg/l веднъж на две год

Арсен №4 0.05mg/l веднъж на шест месеца

Цианиди №4 0.01mg/l веднъж на шест месеца 

Показател Концентрация 
на подз. води  
съгласно КР

Резултати 
мониторинг

Честота мониторинг Съответствие

Бензен №4 1.0µg/l - - веднъж на две год

Бенз( а ) пирен №4 0.01µg/l - - веднъж на две год

1,2 дихлоретан №4 3.0 µg/l - - веднъж на две год

Полициклични ароматни 
въглеводороди 

№4 0.10µg/l - - веднъж на две год

Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

№4 10 g/l - - веднъж на две год

Пестециди №4 0.10 µg/l - - веднъж на две год

Пестециди  общо №4 0.50 µg/l - - веднъж на две год

Таблица 7.5 мониторингов кладенец № 5 Х 43 30,535; Y27 47,115 –фонов селска чешма с. Богдан- център. 

Показател МК Концентра
ция на 

Резултати мониторинг Честота 
мониторинг 

Съответствие 
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подз. води  
съгласно 
КР 

17.02.2011 10.11.
11г. 

16.11
11г. 

12.12.
11г. 

17.02.
2011

10.11.
11г. 

16.11.
11 г.

12.12.
11г. 

Водно ниво №5 43,2 43,2 веднъж на шест 
месеца 

да да   

Електропроводимост №5 2 000µs см -1 1 000
18±

веднъж на две год   да  

Обща твърдост №5 12 mg ∑qv/l 9,6±
0,5

веднъж на две год   да  

Перманганатна окисляемост №5 5.0µgO2/l <2.5 веднъж на две год   да  
Активна реакция №5 ≥6,5 

и≤9,5рН 
еденици

7,44±0,05 7,42±0,
05

веднъж на шест 
месеца

да да   

Амониев йон №5 0,50 mg/l <0,01 <0,05 веднъж на шест 
месеца

да да   

Нитрати №5 50,0 mg/l >110,7 >110,7 веднъж на шест 
месеца

не не 

Нитрити №5 0,50 mg/l <0,002 0,23±
0,01

веднъж на шест 
месеца

да да   

Сулфати №5 250 mg/l 95±5 30,0±
1,5

веднъж на шест 
месеца

да да   

Хлориди №5 250 mg/l 27,0±1,4 24,0±
1,2

веднъж на шест 
месеца

да да   

Фосфати №5 0,50 mg/l 1,60 ±0,08 0,50±
0,03

веднъж на шест 
месеца

не да   

Флуориди №5 5,0 mg/l
{1.5mg/l}

0,33±
0,02

0,25±
0,01

веднъж на шест 
месеца

да да   

Живак №5 1,0µg/l <1 <1 веднъж на шест 
месеца

да да   

Кадмий №5 5,0µg/l <2 <2 веднъж на шест 
месеца

да да   

Мед №5 2,0 mg/l < 0,02 <0,02 веднъж на шест 
месеца

да да   

Никел №5 20 µg/l <20 <20 веднъж на шест 
месеца

да да   

Олово №5 10 µg/l <10 15±1 веднъж на шест 
месеца

да не   

Селен №5 10 µg/l <1 <1 веднъж на шест 
месеца

да да   

Хром №5 10 µg/l < 10 <10 веднъж на шест да да   
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{50µg/l} месеца

Алуминий №5 50 µg/l
{200µg/l}

<20 веднъж на две год   да  

Желязо №5 200µg/l <10 23±1 веднъж на шест 
месеца

да да   

Калций №5 150mg/l 121±6 веднъж на две год   да  
Магнезий №5 80 mg/l 50±3 веднъж на две год   да  
Манган №5 50 µg/l 110±6 веднъж на две год не 
Цинк №5 5.0 mg/l

{1.0 mg/l }
0,080±
0,004

0,070±
0,004

веднъж на шест 
месеца

да да   

Естествен уран №5 0.06mg/l 1,79±
0,18

веднъж на две год не 

Натрий №5 200 mg/l 62±3 веднъж на две год   да  
Бор №5 1.0mg/l 0,09 веднъж на две год   да  
Антимон №5 5.0µg/l <0.100 веднъж на две год    да 
Арсен №5 0.05mg/l

{10µg/l}
<0,001 <0,001 веднъж на шест 

месеца
да да   

Цианиди №5 0.01mg/l
{50µg/l}

<0,002 <0,002 веднъж на шест 
месеца 

да да   

феноли №5   0,12± 
0,01

веднъж на шест 
месеца 

 да   

молибден №5   <0.02   веднъж на шест 
месеца 

 да   

нефтопродукти №5   <0.1   веднъж на шест 
месеца 

 да   

Показател Концентра
ция на 
подз. води  
съгласно 
КР 

Резултати мониторинг Честота 
мониторинг 

Съответствие 

Бензен №5 1.0µg/l <1 веднъж на две год  да   
Бенз( а ) пирен №5 0.01µg/l <0.010 веднъж на две год    да 
1,2 дихлоретан №5 3.0 µg/l <10.0 веднъж на две год не 
Полициклични ароматни 
въглеводороди 

№5 0.10µg/l <0.001
0

веднъж на две год    да 

Тетрахлоретилен и 
трихлоретилен 

№5 10 g/l <1.0 веднъж на две год    да 

Пестециди №5 0.10 µg/l <0.050 веднъж на две год    да 
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Пестециди  общо №5 0.50 µg/l <0.003 веднъж на две год    да 
Обща бета активност №5 0,1 Bq/ l веднъж на две год не 
Обща алфа активност №5 0,5 Bq/ l веднъж на две год не 
Обща индикативна доза №5 0,1mSv/y веднъж на две год не 

Забележка: Констатираните несъответствия са както следва: 
-По показател шест месечни -нитрати,фосфати,олово;две годишен мониторинг естедтвен уран,1,2 дихлоретан –превишаване на концентрациите ,регламентирани в КР;. От общо 40 

показатели е извършен анализ на всичките с изключение  обща бета активност, обща алфа активност ,обща индикативна доза  поради факта ,че  действието на  
КР 338-Н1  /2011 влезе в сила след преключване на мониторинга.

Забележка относно опазване на подземните води - горе изложения мониторинг на подземните води  е спрямо КР № 338- Н /2008 г. През 2012 г. пробовземането и анализа на 
подземните води ще се осъществява спрямо КР№ 338- Н1 от 2011 г.  в което има промяна на броя на мониторинговите кладенци. 

ТАБЛИЦА 8. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИ
Мониторинга се извършва в четири пункта :  КП1 - N 40 0 31,143 ’ Е  027 0 47,797 ’; КП 2 - N 43 0 31,135 ’ Е  027 0 47,747’;

КП 3 - N 43 0 31,082 ’ Е  027 0 47,967’; КП 4 - N 43 0 30,976 ’ Е  027 0 47,905’;
При въвеждането на депото в експлоатация се е извършило само базово проучване. 

Показател Пробовземна 
точка 

Резултат мониторинг Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

рН КП1; КП2;КП3;КП4  веднъж на три години 
Арсен КП1; КП2;КП3;КП4  веднъж на три години
Хром КП1; КП2;КП3;КП4  веднъж на три години
Кадмий КП1; КП2;КП3;КП4  веднъж на три години
Цинк КП1; КП2;КП3;КП4  веднъж на три години
Желязо КП1; КП2;КП3;КП4  веднъж на три години
Мед КП1; КП2;КП3;КП4  веднъж на три години
Олово КП1; КП2;КП3;КП4  веднъж на три години
Никел КП1; КП2;КП3;КП4  веднъж на три години

  Забележка : Мониторинг на почви ще се извърши  през 2012г. 
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ТАБЛИЦА 9. АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ
Не са регистрирани аварийни ситуации през отчетения период 

Дата на инцидента Описание на инцидента Причини Предприети действия Планирани действия Органи които са 
уведомени 

ТАБЛИЦА 10 . ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ,СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ИНСАЛАЦИИТЕ,ЗА КОЯТО Е ПРЕДАСТАВЕНО КР.
Дата на оплакването 
или възражение 

Приносител на 
опакването 

Причини Предприети действия Планирани действия Органи които са 
уведомени 
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