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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1 – Емисии в отпадъчните води  

• Емисии в отпадъчните води на “Депо за неопасни отпадъци”- Сгуроотвал на 
“Топлофикация- Русе” ЕАД, ТЕЦ “Русе -Изток”  през 2011г.;

• Използвано количество дунавска вода и  заустено количество отпадъчна вода 
от сгуроотвал през 2011г.

Приложение № 2-   Извършван  ежедневен мониторинг на метеорологичните данни 

Приложение № 3 -   Протоколи с резултати от извършен собствен мониторинг

●  Подземни води – пиезометри № 1,2 и 3 ;

• Отпадъчни ( смивни ) води от сгуроотвал – точка на заустване № 2 от КР № 
46/2005г.  (  Протоколите  са представени с годишния доклад за изпълнение на 
дейностите по Комплексно разрешително № 46/2005г.)

Приложение № 4-  Отпадъци

• Депонирани   отпадъци  на  Депо  за  неопасни  отпадъци  –  сгуроотвал  на 
„Топлофикация Русе” ЕАД ; 

• Месечни отчисления за тон депониран отпадък на сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток” 

• Определен  остатъчен  капацитет  на  Депо  за  неопасни  отпадъци-сгуроотвал  на 
„Топлофикация Русе” ЕАД
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1. Увод

Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително 

“Депо за неопасни отпадъци” – Сгуроотвал на “Топлофикация- Русе” ЕАД 

Адрес по местонахождение на инсталацията

гр. Русе, Община Русе, Област Русе 
            Източна промишлена зона, местност “Балтата”

Регистрационен номер на КР

№ 280-Н0 /2008

Дата на подписване на КР

08.10.2008г.

Дата на влизане в сила на КР

08.10.2008г.

Оператор  на  инсталацията,  като  се  посочва  конкретно  кой  е  притежател  на 
разрешителното

“Топлофикация - Русе” ЕАД

Считано  от  11.01.2011г.  “Топлофикация  -Русе”  е  ЕДНОЛОЧНО АКЦИОНЕРНО 
ДРУЖЕСТВО  (ЕАД),  като  собственик  на  100  %  от  капитала  е  Мечел  Интернешънъл 
Холдингс, Швейцария. 

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

гр. Русе, 7009, ул. “ТЕЦ Изток”
тел.:   082 / 883 - 313
факс:  082 / 844 - 068
e-mail: toplo@toplo-ruse.com

Лице за контакти

                                 Р-л група  “Екология” – Теодора Христова

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

гр. Русе, 7009, ул. “ТЕЦ Изток”
тел.:   082 / 883 - 473
факс:  082 / 844 - 068
e-mail: ekolog@toplo-ruse.com
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    Кратко описание на всяка от  дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Дейността  по  депониране  на  неопасни  отпадъци  на  Депо  (  Сгуроотвал)  на 
“Топлофикация- Русе” ЕАД  се извършва на територията на община Русе. Сгуроотвалът е 
разположен в местност “Балтата” и е изграден в заливната тераса на р. Дунав, източно от 
ж.п. линията Русе- Букурещ, между р. Дунав и шосето Русе - Силистра. Обектът е изграден 
в низина с подпочвени води силно влияещи се от нивото на р.Дунав. Районът се пресича от 
обекти  на  транспортна  инфраструктура,  а  именно:  от  ухо  за  връзка  на  БДЖ с  новото 
пристанище и изтеглителен коловоз с посока Изток - Запад. Тази пътна инфраструктура 
разделя сгуроотвала на три секции: Северни секции “А” и “Б” и Южна секция.

            По конкретните граници са:            
 На изток – с асфалтов път, “Петролна база” и “Безмитна зона - Русе”
 На север – с общинско място определено за градска ПСОВ  и р. Дунав
 На запад – с ГКПП “Дунав мост” и “Дунав мост”  

 На юг – с “Автомагистрали “Черно море”” и “Русенска строителна компания”

           Тази пътна инфраструктура разделя сгуроотвала на три секции: 

 Северен сектор - Секция А (западна),
                                    Секция Б (източна), която в момента се експлоатира;

 Южен сектор.

Доставянето  на  отпадъците  се  осъществява  по  сгуроизвози,  като  за 
транспортирането  им  от  мястото  на  тяхното  образуване  до  депото  се  използва 
хидротранспорт.

В  процеса  на  експлоатация  на  Депото  за  неопасни  отпадъци  (сгуроотвал)  на 
“Топлофикация - Русе” ЕАД , ТЕЦ “Русе - Изток” не се използват химикали, спомагателни 
материали, реагенти, горива.  

Конструкцията на Сгуроотвала представлява земно насипно съоръжение.
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            Производствен капацитет на инсталацията

Остатъчен капацитет на инсталацията към 31.12.2011г.

Инсталация
Остатъчен капацитет

    ( t  )Депо за неопасни отпадъци-сгуроотвал на 
"Топлофикация-Русе" ЕАД

1. Северен сектор :
552 428

Секция А ( западна ) и секция Б ( източна )

2. Южен сектор :

През 2011г. се извърши 
биологична рекултивация, 

съгласно съгласуван от МОСВ 
проект.

Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната 
среда

Политика  на  „ТОПЛОФИКАЦИЯ  -  РУСЕ”  ЕАД  ,  ТЕЦ  “Русе  -  Изток”  по 
околната среда

Ръководство на Дружеството определя своята политика по околната  среда  (ОС), 
като дефинира следните приоритети:

 Провеждане  на  политика,  която  е  подходяща  за  предмета  на  дейност, 
характера и величината на въздействията върху ОС;

 Поддържане  на  процес  на  непрекъснато  подобрение  при  управление  на 
аспектите и свързаните с тях въздействия по ОС;

 Спазване  на  правните  изисквания  и  нормативните  разпоредби  за 
съответствие с действащото законодателство по отношение на ОС;

 Поддържане на системата за управление на околната среда, съответстваща 
на изискванията на международния стандарт ISO 14001:2004, която да бъде адекватна и 
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подходяща за процесите, продуктите и услугите, специфични за дейността;
 Поддържане на открити и делови взаимоотношения със заинтересованите 

страни (местна общественост,  партньори,  клиенти,  доставчици и други)  във връзка  със 
съвместни дейности по поддържане и опазване на ОС;

 Организиране  на  работа  за  адекватно  реагиране  на  персонала  при 
извънредни ситуации, инциденти и други аварийни случаи за намаляване и елиминиране 
на вредните въздействия върху ОС.

РИОСВ , на чиято територия е разположена инсталацията

РИОСВ - Русе
Русе- 7000 , бул. “Придунавски” № 20, п.к. 26

            тел.: 082/  820 772 ; 820 774
            e- mail: riosv@ruse.bg                    

                          
Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията

Басейнова дирекция “Дунавски район с център Плевен”
гр. Плевен, ул. “Чаталджа“ № 60 , п.к. 1237

            e-mail: dunavbd@bddr.org 

       2. Система за управление на околната среда

         В “Топлофикация - Русе” ЕАД , ТЕЦ “Русе - Изток”  се поддържа Интегрирана 
система за управление на околната среда.
         Интегрираната система има обща документация, както и документация отразяваща 
спецификата на управление на околната среда и на безопасните условия на труд. В общата 
документация  се  включват  дейности,  изисквани  и  от  двата  стандарта  СУОС  и  ЗБУТ. 
Такива са например управление на документите (вътрешни и външни), водене на записи 
по околната среда и условията на труд за доказване изпълнение на законови изисквания, 
обучение на персонала за повишаване на квалификацията и осъзнаване на отговорности 
към природата и безопасността при работа, вътрешни одити и други.

         През м.Август 2011г. в ТЕЦ “Русе- Изток”  се извърши актуализиране на Списък на 
персонала извършващ конкретни дейности по изпълнение  на условията в разрешителното. 
Списъкът е изготвен съгласно условие 5.1.2. и включва имена, длъжности и конкретни за 
изпълнение мероприятия. Съгласно условие 5.3.2. списъка е допълнен с информация за 
местоположението на работното място и телефона на отговорните лица. 
   
Структура и отговорности

     През  2011г.  е  актуализиран  съгласно  условие  5.1.  на  разрешителното  “Списък на 
персонала,  който  ще  извършва  конкретни  дейности  по  изпълнение  на  условията  в 
разрешителното”  и  “Списък  на  лицата  отговорни  за  изпълнение  на  условията  в 
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Комплексно разрешително № 280-Н0 / 2008”. Списъците са утвърдени от Изпълнителният 
Директор и се съхраняват от група “Екология” към отдел ПТО.

      Актуализирането на инструкциите свързани с издаденото разрешително и въвеждането 
им към процедурите  на  Интегрираната  система  с  пореден идентификационен номер се 
извършва  от  ръководния  персонал,  имащ  най-пряко  отношение  към  изпълнението  на 
условията  в  разрешителното.  За  всяка   инструкция  са  определени  конкретните 
отговорници  по  нейното  прилагане,  по  осъществяване  на  заложените  дейности  и  по 
изпълнение на изискващия се контрол по нейното изпълнение. Инструкциите са утвърдени 
от Изп. Директор на дружеството.

Обучение

     Разработена е процедура от Интегрираната система за управление  ПР-ИС 06.00.02 
“Компетентност, обучение и осъзнаване”.

     Съгласно тази процедура  обучението по екология , здраве и безопасност при работа на 
персонал на “Топлофикация-Русе” ЕАД , ТЕЦ “Русе-Изток” обхваща всички равнища на 
ръководен  и  изпълнителски  персонал,  съобразно  структурата  за  управление  и 
дефинираните отговорности, като се прилагат следните видове обучения:

- Начална професионална подготовка
- Повишаване на квалификацията

      В съответствие с горецитираната процедура ежегодно се определят потребностите от 
обучения и се изготвят съответните програми. 
    През 2011г. в  „Топлофикация- Русе” ЕАД се проведе обучение на тема: „Предаване на 
отпадъци за оползотворяване или обезвреждане”.  

    По време на обучението, с цел спазване на законовите и подзаконовите разпоредби в 
управлението на отпадъците, недопускане извършване на административни нарушения и 
налагане на санкции , се акцентира върху необходимостта от предаването на отпадъците 
образувани  пряко  от  производствената  дейност,  само  на  фирми  притежаващи 
разрешително за дейности с отпадъци, въз основа на сключен писмен договор.
     Служителите на „Топлофикация Русе” ЕАД,  които се занимават пряко с предаването 
на отпадъците  от  сгурия,  шлака  и дънна пепел от  котли и  увлечена  летяща пепел от 
изгаряне на въглища са информирани, че при неспазване на чл.5 , т.2 и чл.12 от ЗУО се 
налагат  санкции, съгласно чл.108 ал.2, т.3 от ЗУО.

        
Обмен на информация

    В дружеството се поддържа актуална  информация съгласно условие  5.3.1.  относно 
отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с 
имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. Списъкът е 
утвърден от  Изпълнителният директор.         
    
    Изготвен и утвърден съгласно условие 5.3.2. от Изпълнителният Директор е и “Списък 
на организациите, които трябва да бъдат уведомявани, съгласно условията на Комплексно 
разрешително № 280- Н0/ 2008”.
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    Във  връзка  с  изискванията  на  стандарт  ISO 14001  е  разработена  процедура  от 
Интегрираната система за управление, действаща на територията на Дружеството -  ПР-
ИС 07.00.02 “ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ”.

  Основните задачи  определени в тази процедура са:
●  Представяне на ангажираността  на висшето ръководство с  екологичните  проблеми и 
рисковете  за  здравето  и  безопасността  при  работа,  произтичащи  от 
продукти/процеси/дейности  в  “ТОПЛОФИКАЦИЯ-РУСЕ”  ЕАД  ,  ТЕЦ  “РУСЕ-ИЗТОК”, 
съобразно определената политика;
●  Съответствие  на  поставените  цели  по  ОС (  околна  среда  )  и  ЗБР  (  здравословна  и 
безопасна работа )  с провежданата политика по ОС и ЗБР и отчитане изпълнението на 
програми за управление на ОС;
● Информиране на заинтересовани страни относно работата на системата за управление на 
ОС и ЗБР и постигнатите резултати от дружеството;
● Получаване на актуална информация за интересите и изискванията на заинтересованите 
страни по въпросите на ОС и ЗБР.
Документиране

     В изпълнение на Процедура ПР-ИС 01.00.02  “Управление на документите” е изготвен 
“Списък  с  нормативни  документи,  свързан  с  дейности,  продукти  и  други  аспекти  по 
околната среда”, като същият подлежи на периодична актуализация.
           През  м.  декември  на  2011г.  са  записани  последните  за  отчетната  година, 
измененията на :

• Закона за опазване на околната среда (изм. ДВ. бр.42 от 3 Юни 2011г.);
• Закона за управление на отпадъците (изм. ДВ. бр.99 от 16 Декември 2011г.);
• Ръководство  за  извършване  на  основно  охарактеризиране  на  отпадъците  и 

прилагане  на  критериите  за  приемане  на  отпадъци  на  различни  класове  депа. 
(Заповед на МОСВ РД-824 от 11.11.2011г.)

• Закона за водите (изм. ДВ. бр.80 от 14.10.2011г);
• НАРЕДБА № 1 от 11 април 2011г. за мониторинг на водите (Обн. ДВ. бр.34 от 29 

Април 2011г.)
• Постановление  № 177  от  24  юни  2011  г.  за  приемане  на  Тарифа  за  таксите  за 

водовземане, за ползване  на воден обект и  за замърсяване -  в сила от 01.01.2012 г. 
(ДВ, бр. 50 от 1 юли 2011г.)

• Наредба  54  от  13  Декември  2010г.  за  дейността  на  националната  система  за 
мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен 
мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в 
околната среда, в сила от 12.02.2011 г.

• Закон за почвите (изм.ДВ, бр.92 от 22 Ноември 2011г.) ;
• Закон за  отговорността  и  предотвратяване  и  отстраняване  на  екологичните  щети 

(изм.ДВ, бр.92 от 22 Ноември 2011г.) ;
• Тарифа за таксите,  които се събират в системата на Министерството на околната 

среда  и  водите,  приета  с  ПМС  №  253  от  20.09.2004г.  (посл.изм.ДВ,бр.39  от 
20.05.11г.);
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През 2011г.  уведомяването на  ръководния персонал,   за  настъпилите  промени в 
нормативната база се извърши чрез представяне на доклади, обосновани чрез въведените 
промени в Закона за управление на отпадъци и Закона за опазване на околната  среда. 
Домументирането на изпълнението на условията се извършва по следния начин:   

        
Доклади с 

№
Основание/настъпи

ли промени
Тема Предприемане на 

необходими действия

Д-3397/
29.10.2010г.

чл.71 (а) и (е) от Закон 
за управление на 

отпадъците.

Месечни отчисления в банкова сметка 
за тон депониран отпадък , депонирани 
на  Регионално депо -Русе и сгуроотвал 

на ТЕЦ „Русе-Изток”.

Подаване на Заявление в 
РИОСВ-Русе.Извършване на 
месечни отчисления за тон 

депониран отпадък от 
01.01.2011г.

ЕКО-1589/
14.07.2011г. Закон за управление на 

отпадъците.
Предаване на отпадъци от сгуроотвал 

за оползотворяване.
Изпращане на проби за 

анализ.

ЕКО-50/
07.01.2011г.

Писмо на Община Русе 
в отговор на запитване 

на „Топлофикация-
Русе”. Закон за 
управление на 
отпадъците.

Заплащане на такса за тон депонирани 
отпадъци, свързана с депониране на 
отпадъци на Регионална депо-Русе.

Планиране на средства в 
бюджета.

Управление на документите

Във  връзка  с  изискванията  на  стандарт  ISO 14001  е  разработена  процедура  от 
Интегрираната система за управление, действаща на територията на Дружеството - ПР-ИС 
01.00.02 “Управление на документите”.

Съгласно тази процедура,  управлението  на документите  се  извършва в следната 
последователност:

• Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на  документа;
• Проверка  на  създадените  документи  за  съответствие  с  поставените  изисквания  на 

дружеството;
• Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по работни 

места;
• Преглед и актуализация, при необходимост и съобразно променящите се условия и с 

последващо утвърждаване;
• Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители;
• Изземване на невалидната документация.

      Съгласно  условие  5.4.3  е  утвърден  от  Изпълнителният  директор   “Списък  за 
предоставени документи ( инструкции ) на отговорни лица по Комплексно разрешително 
№ 280-Н0 / 2008”. В списъка са описани:

• наименованието на инструкциите ;
•   отговорните лица,  на които са предоставени ; 
•   длъжността която заемат ;
•   датата, на която са предоставени инструкциите ;
•   обозначение на инструкцията съгласно СУОС ;
•  номера  на  условието  от  комплексното  разрешително,  на  което  инструкциите 
отговарят.
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 Предоставянето на инструкциите се извършва срещу подпис на съответните отговорни 
лица.

Управление на документите

     В изпълнение на процедура  ПР-ИС 01.00.02. “УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ”  и 
условие 5.5.1. е изготвена  работна инструкция  РИ- ИС ДНО 01.04.01 за актуализация на 
документите.  Съгласно цитираната  процедура  се извършва изземването на невалидната 
документация при актуализирането и с нова.

     Изземването на оригиналите на старите документи се извършва срещу представяне на 
утвърдени нови. Върху старите се поставя печат „Невалиден”. Предоставянето на новите 
инструкции се извършва срещу подпис, от отговорните за изпълнението им лица. Старите 
инструкции се архивират и се съхраняват до вземане на решение за унищожаването им.

          
     Съгласно  тази  процедура,  управлението  на  документите  се  извършва  в  следната 
последователност:

• Определяне отговорността за длъжностни лица, отговорни за изготвяне на  документа;
• Проверка  на  създадените  документи  за  съответствие  с  поставените  изисквания  на 

дружеството;
• Утвърждаване на документите за издаване и разпространяване за употреба по работни 

места;
• Преглед и актуализация  при необходимост и съобразно променящите се условия и с 

последващо утвърждаване;
• Разпространение на документите до съответните вътрешни потребители;
• Изземване на невалидната документация.

 
Оперативно управление

     Инструкциите изисквани с Комплексното разрешително в това число и инструкциите за 
експлоатация  и  поддръжка  са  част  от  фирмените  документи  за  общата  част  на 
интегрираната система. Инструкциите се съхраняват в писмен вид, съгласно условие 5.6.1. 
от  Комплексно разрешително № 280-Н0/2008г. от група “Екология” и се предоставят на 
компетентните органи при поискване.

Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

     В съответствие със стандарт ISO 14001 е разработена и се прилага Процедура ПР-ИС 
09.00.02 “Несъответствия, коригиращи и превантивни действия”.

     Съгласно изискванията на условие 5.7.1 от Комплексно разрешително № 280-Н0/2008 е 
актуализирана  през  отчетната  година,  писмена  инструкции  за  “Мониторинг  на 
техническите и емисионни показатели” РИ-СУОС ДНО 05.11.02-2011. Инструкцията се 
съхранявана в отдел ПТО, гр.”Екология”. 
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     Изготвена е писмена инструкция  РИ-СУОС ДНО 06.18.02-2011 за “Периодична оценка 
на  съответствието  със  стойностите  на  емисионните  и  технически  показатели”   в 
съответствие с условие 5.7.2. на разрешителното. Оценката се извършва след получаване 
на  протоколи  от  акредитирана  лаборатория  с  резултати  от  проведени  изпитвания,  на 
показателите за контрол на компонентите на околната среда, записани в КР 280-Н0/2008г.

     Актуализирана  е  писмена  инструкция  РИ–СУОС  ДНО  06.28.02-2011  г.  за 
“Установяване  на  причините  за  допуснатите  несъответствия  и  предприемане  на 
коригиращи действия”  в съответствие с условие 5.7.3. на разрешителното. Записите за 
коригиращи и превантивни действия се водят и съхраняват от ръководителя на съответния 
отдел  (цех),  където  е  забелязано  несъответствието  и  са  предприети  съответните 
коригиращи и превантивни действия. 

Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации

     Актуализирана и утвърдена е и Процедура от интегрираната система за управление - 
ПР-ИС 08.00.02  “ГОТОВНОСТ И РЕАГИРАНЕ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ”.

     Изготвена е съгласно условие 5.8.1. работна инструкция РИ-ИС ДНО 01.06.02- 2011 
“Преразглеждане  и  актуализиране  на  инструкциите  за  работа  на  технологичното/ 
пречиствателното оборудване след всяка авария”.

    Преразглеждането  и  актуализацията  на  инструкциите  за  работа  на 
технологичното/пречиствателното  оборудване  (  “Депо  за  неопасно  отпадъци”  – 
Сгуроотвал )  има за задача да обезпечи надеждната, безопасна и безаварийна работа на 
оборудването,  както  и  да  гарантира  спазването  на  изискванията,  посочени  в  това 
разрешително и действащите нормативни документи.
    Преразглеждането и актуализацията на инструкциите за работа на технологичното / 
пречиствателното  оборудване  се  организира  от  Заместник  главния  инженер  на 
дружеството.  Актуализираните  инструкции  се  разработват  от  началник  цеховете  и  се 
съгласуват  с Главния инженер на “Топлофикация -Русе” ЕАД.
    Оригиналът на актуализираната инструкция се съхранява при ръководителя на отдела 
(цеха), отговарящ за работата на съоръжениято - сгуроотвала. 

     Изготвена е съгласно условие 5.8.2. работна инструкция РИ-ИС ДНО 08.15.02- 2011 за 
“Определяне  на  опасните  вещества,  съхранявани  или  образувани  в  резултат  на 
производствената дейност с въздействие върху околната среда при авария”.
     На територията на Депо за неопасни отпадъци (сгуроотвал) на “Топлофикация - Русе” 
ЕАД, ТЕЦ  “Русе  -  Изток”  не  се  използват  и  не  се  извършва  съхраняване  на  опасни 
вещества и препарати, попадащи в обхвата на  Приложение 3 към Глава VII на ЗООС.

    В действащата в “Топлофикация - Русе” ЕАД  Интегрираната система за управление на 
околната среда и условията на труд  се прила процедура Пр-ИС 08.00.02 „Готовност за 
извънредни ситуации и способност за реагиране” и  инструкция РИ-ИС ДНО 08.15.02-2011 
“Писмена инструкция за аварийно планиране и действия при аварии”.

Записи
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     Воденето на всички записи на територията на Дружеството е подчинено изцяло на 
процедурата  от  интегрираната  система  за  управление  ПР-ИС  02.00.02  “Управление  на 
записите”.

     Записите в “ТОПЛОФИКАЦИЯ - РУСЕ” ЕАД , ТЕЦ "РУСЕ - ИЗТОК" се създават и 
поддържат, за да послужат като доказателство, както за съответствие с изискванията на 
законовите и нормативните разпоредби, така и за изпълнение на условията в КР № 280-
Н0/2008г., свързани с изпълнението на изискващите се оценки на съответствието.

     Записите  са  четливи,  лесно  разпознаваеми  и  достъпни  и  тяхното  управление  е 
идентифицирано.

     Записите  се  съхраняват,  осигурен  е  лесен  достъп  до  тях,  определен  е  срок  на 
съхранение и унищожаване.

     Съгласно  тази  процедура,  използваните  записи  по  околна  среда  /  здравето  и 
безопасността  при  работа  имат  задължителни  реквизити,  чрез  които  еднозначно  се 
идентифицира, а именно:

- Длъжностните лица, отговорни за тяхното изготвяне;
- Времето на създаване на записа;
- Мястото на създаване на записа;
- Индексът  на  документа,  свързан  със  съответната  процедура  или 
нормативен документ, където е регламентирано неговото създаване и област на 
приложение.

     Като  пример  за  такива  записи,  изготвени  в  съответствие  с  изискванията  на 
Комплексното разрешително са:

- записите,  свързани  с  документирането  и  съхраняването  на  причините  за 
установените несъответствия и предприетите коригиращи действия;

- записите, свързани с преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите 
за работа на технологичното/пречиствателното оборудване;

- записите  свързани  с  документите,  доказващи  съответствие  с  условията  на 
разрешителното.

Докладване

         Настоящият  доклад,  представящ  изпълнението  на  дейностите,  за  които  е 
предоставено Комплексно разрешително № 280-Н0/2008г. е изготвен съгласно Образец на 
годишен  доклад  за  изпълнение  на  дейностите,  за  които  е  предоставено  комплексното 
разрешително, утвърден със Заповед № РД-806/31.10.2006 г., издадена от Министъра на 
околната среда и водите в изпълнение на чл. 125 т.5 от Закона за опасване на околната 
среда . Годишният доклад се представя в определения срок.

Актуализация на СУОС
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           Актуализация на системата за управление на околна среда и инструкциите към нея 
свързани с изпълнението на условията в разрешителното се извършва , след промяна на 
отговорните лица извършващи конкретни дейности в условията на разрешителното или 
след промени в нормативната база по околна среда.
            

 Уведомяване

В изпълнение  на  условие  № 7  от  Комплексно  разрешително  № 280-Н0 /2008 е 
утвърдена от Изп. Директор  Заповед № 952 / 03.10.2008г. за незабавно уведомяване в 
случай на възникнала аварийна ситуация в рамките на работното време и извън редовното 
време на контролните органи – Областен управител,  Кмета на Община Русе,  РИОСВ - 
Русе, Басейнова Дирекция и органите на Държавна агенция “Гражданска защита”. 
       

   Във  връзка  с  изпълнение  на  условие  7.2.  от  разрешителното  и  във  връзка  с 
осъществяване  на  собствен  мониторинг  на  отпадъчните   води,  дружеството  редовно 
информира  контролните  органи   Басейнова  дирекция  –  Плевен  и  РИОСВ  –  Русе  при 
установено  наднормено  завишаване  на  пределно  допустимите  стойности  на 
контролираните с разрешителното емисионни показатели. 

    Извършва се уведомяване на РИОСВ - Русе,  за всяка планирана промяна в работата на 
инсталацията и за всяко изпълнение на мероприятията по инвестиционната програма към 
Плана за привеждане на депото в изискванията на Наредба № 8 от 24.09.2004г. 

 3. Използване на ресурси

          3.1. Използване на вода

     Ползването на вода от повърхностен водоизточник (р. Дунав) се осъществява съгласно 
издадено  от  Басейнова  Дирекция  “Дунавски  район  с  център  Плевен”  Разрешително  за 
водоползване № 100571/30.08.2004 г. и при спазване на заложените в него условия.
     За 2011 г. са заплатени дължимите такса за водоползване и такса за ползване на воден 
обект.  В срок до 31 Януари 2012г.  в изпълнение на чл.7, т.(1) от Тарифа за таксите за 
водовземане,  за  ползване  на  воден  обект  и  за  замърсяване  в  Басейнова  Дирекция 
“Дунавски район с център Плевен” са изпратени Декларация от името на Изп. Директор , 
съгласно  чл.194  (б)  от  Закона  за  водите  и  копие  на  платежен  документ  за  извършено 
плащане. 

     Използването  на  вода  за  поддръжка  на  водното  огледало  на  Депо  за  неопасни 
отпадъци - Сгуроотвал на “Топлофикация - Русе” ЕАД се извършва от смивния цикъл към 
сгуропепелоизвоза в резултат на работата на парогенераторите на ТЕЦ “Русе- Изток”.

     През годината не са констатирани несъответствия на измерените водни количества с 
определените такива. Използването на вода за поддръжка на  водното огледало се извършва 
съгласно  изискванията  условие  8.1.1.  и  условие  8.1.2.  от  актуализирано  с  Решение  на 
ИАОС  с  № 46-Н0-И0-А2/2011г.,  Комплексно разрешително № 46/ 2005 г.

     Използването на вода през 2011 г. е докладвано в представената по - долу таблица  и 
в Приложение № 1 към доклада.

Таблица 3.1
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Източник на 
вода

Годишно 
количество, лимит 
на ползваната вода 

( m3), съгласно 
Разрешително за 

водоползване
№ 

100571/30.08.2004г.

Количество 
за единица 

продукт
( m3), 

съгласно КР

Използвано 
годишно 

количество
( m3)

Използвано 
количество 
за единица 

продукт

Съответствие

р. Дунав 43 934 720 13,7 8 024 740 5,85 Да

   

    3.2. Използване на енергия

На територията на Депо за неопасни отпадъци (сгуроотвал)  на “Топлофикация - 
Русе” ЕАД , ТЕЦ “Русе - Изток” няма изградени сгради и съоръжения консуматори на 
енергия (топло- и/или електроенергия).

Няма консумация на електроенергия от електропреносната мрежа. 
            Устройството , което измерва разхода на заустената отпадъчна вода се захранва с 
фотосоларен слънчев панел 68 W.

Не е попълнена изискващата се Таблица 3.2.,  защото не се консумира енергия.

     3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

     На територията на Депо за неопасни отпадъци (сгуроотвал) на “Топлофикация - Русе” 
ЕАД ,ТЕЦ “Русе - Изток” не се използват суровини и спомагателни материали и горива, не 
се извършва съхраняване на междинни продукти.

     При експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци (сгуроотвал) на “Топлофикация - 
Русе”  ЕАД  ,  ТЕЦ  “Русе  -  Изток”  не  се  използват  опасни  вещества  и/или  препарати, 
определени като такива в нормативната уредба.

     Не са попълнени изискващите се Таблица 4.3.1., 4.3.2. и 4.3.3., защото не се използват и 
не се извършва съхранение на суровини, спомагателни материали и горива.

     На територията на Депо за неопасни отпадъци (сгуроотвал) на “Топлофикация - Русе” 
ЕАД ,  ТЕЦ “Русе  -  Изток”  няма  площадки  за  съхранение  на  суровини,  спомагателни 
материали, включително горива и продукти.
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     На територията на Депо за неопасни отпадъци (сгуроотвал) на “Топлофикация - Русе” 
ЕАД , ТЕЦ “Русе - Изток” не се съхраняват вещества, попадащи в обхвата на Закона за 
защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.
     
    Не са попълнени изискващите се Таблици: 3.3.1, Таблица 3.3.2, Таблица 3.3.3.,  защото 
на депото не се използват  суровини и спомагателни материали и горива.

     
      3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива

На територията на Депо за неопасни отпадъци (сгуроотвал) на “Топлофикация - Русе” 
ЕАД , ТЕЦ “Русе - Изток” не са разположени резервоари за съхранение, не се използват 
неопасни суровини, опасни суровини (материали),  които представляват част от крайния 
продукт,  неопасни  спомагателни  материали,  опасни  спомагателни  материали,  не  се 
образуват опасни междинни продукти, не се съхраняват междинни и крайни продукти.

  

   4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда

      За недопускане появата на неорганизирани емисии от пепел и сгурия от площадката на 
сгуроотвала се прилагат следните мерки:

•  Редуване  работата  на  изтичалата  с  цел  получаване  на  равномерно  намиване  и 
минимално  допустима  плажна  ивица  между  дигата  и  водното  огледало  в  работещата 
секция на сгуроотвала. Успоредно с това се постига постоянно овлажняване на отделните 
участъци  от  плажната  ивица.  От  съображения  за  сигурност  при  експлоатациията  на 
сгуроотвала  и  съгласно  указанията  на  проектантите  се  поддържа плажна ивица не  по-
малка от 50 м., с оглед устойчивостта на откосите и избистрянето на водата.

• В зоните, в които е спрян процеса на депониране по намивен начин, се извършва 
периодично омокряне.

• Периодично оросяване на временните пътища за транспортна техника.
•  Оросяване  на  плажните  ивици  на  работещата  и  неработещата  секция  чрез 

водоноски транспортиращи дунавска вода.
•  При оформяне на временни трасета  с  дължина около 500 м.  се използва  една 

водоноска с вместимост 5 м3.
• При оформяне на временни трасета с дължина около 1 100 м. се използват две 

водоноски с вместимост 10 м3.
•  Не се допуска разпиляване на сгурия и пепел по временните пътища. Тежките 

превозни средства се покриват, за да се предотврати запрашаване на въздуха.

     Периодичното  оросяване  на  временните  пътища  в  сгуроотвала  се  осъществява   с 
помощта на две водоноски по искане на отговорника на сгуроотвала   чрез нареждане на 
Главния инженер. Оросяването се извършва при установяване на потенциална опасност от 
поява на неорганизирани емисии на прах, при много сухо и ветрово време със скорост над 
5 м/сек.
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       Проектът “Рекултивация и закриване на южната част на депо за неопасни отпадъци- 
Сгуроотвал на “Топлофикация- Русе” EАД се основава на Наредба № 26 за рекултивация 
на нарушени терени, подобряване на слабопродуктивни земи, отнемане и оползотворяване 
на  хумусния  пласт.  Съгласно  тази  наредба  рекултивацията  се  извърши  на  два  етапа: 
техническа и биологична. Изпълнението на биологичната рекултивация стартира през м. 
Март на 2011г. и приключи през м.Декември 2011г. Те се осъществи на три етапа:

Първи етап –полагане на запечатващ пласт от уплътнени земни почви с дебелина 
20 см. Използвана е льосовидна глина, уплътнена до степен 0,97 от стандартната плътност 
(  тест  Протектор)  и  служи  да  предотврати  навлизането  на  валежни  води  в  тялото  на 
депото.                                  

Втори  етап –  полагане  на  почвен  пласт  от  земни  почви  с  дебелина  20  см. 
Използвана е льосовидна глина, обогатена с амониева селитра и комбинирана тор.
            Трети етап - извършени са мероприятия по подготовка на почвата, предшестващи 
затревяването - брануване и култивиране. За затревяване на терена е използвана специална 
тревна смеска , съставът на която е звездан 30%, червена власатка 25%, тимотейка 25% и 
ежова главица 20%. Тревната смеска е разпръсната със сеялка , прикачена към трактор. 
След засяването  семената  са  валирани с прикачен  валяк,  поливани са  с  дунавска  вода 
транспортирана с водоноски , използвана е разпрашаваща дюза. Използваното количество 
дунавска вода е 13 м3/дка.
      С изпълнението на проекта се осигури защита на новоизграденото тяло на отвала от 
повърхностна и ветрова ерозия. Изпълнени са  мероприятия по затревяване и залесяване , с 
които  се  постигна  ландшафтно  оформление  на  района  на  депото  и  предотвратяване 
миграцията на замърсителите към подземните води.
        На 06.12.2011г. се извърши назначаване на Държавната приемателна комисия за 
приемане на строежа по рекултивация и закриване на южната част на депо за неопасни 
отпадъци-сгуроотвал  на  „Топлофикация  Русе”  ЕАД.  Въз  основа  на  направените 
констатации се извърши приемане на обекта: „Рекултивация и закриване на Южната част 
на депо за неопасни отпадъци-сгуроотвал на „Топлофикация Русе” ЕАД, съответно първи 
етап „Техническа рекултивация” и втори етап „Биологична рекултивация” с обща площ 
115,3 дка. 

     Създадена е работна инструкция РИ-СУОС ДНО 06.20.02-2011 за “Периодична оценка 
на  наличието  на  източници  на  неорганизирани  емисии,  установяване  на  причините  за 
неорганизираните емисии и предприемане на мерки за ограничаването им. Инструкцията е 
изработена съгласно условие 9.1.1. на разрешителното. 

   Създаден  е  Дневник,  в  който  се  описват  причините,  поради  които  се  извършва 
оросяването, секцията която се оросява, изразходваното количество вода, времето за което 
се оросяват участъците и отговорното лице, извършващо оросяването.

   През 2011г. по време на извършване на биологическата  рекултивация на Южен сектор, 
за оросяването на прокараните временни пътища и избягване запрашаване на района, през 
летните месеци е изразходвана до 8м3  дунавска вода на ден.
  
    Съгласно  условие  9.1.5.  е  създадена  инструкция  РИ-СУОС  ДНО  05.12.02-2011  за 
“Определяне  на  обстоятелствата,  при  които  се  налага  оросяване  на  участъци  от 
площадката  на  депото  и  /или  повишаване  на  нивото  на  водното  огледало  с  цел 
недопускане нарушаване на качеството на атмосферния въздух при експлоатацията му”.
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       Количеството използвана вода на ден, при сухо и ветрово време,  се съпоставя със 
сезонните  вариации,  температурните  режими,  скоростта  на  вятъра,  влажността, 
валежността и изпаренията.

      
    Оценката на спазването на мерките срещу неорганизираните емисии се извършва от 
определеното  със  заповед  лице, отговорно  за  нейното  извършване. Отговорното  лице 
определя необходимостта от оросяване на участъците на Сгуроотвала и/или повишаване 
на нивото на водното огледало. При наличие  на условия за запрашаване отговорното лице 
заедно с други длъжностни лица от дружеството предприемат необходимите действия за 
извършване на оросяване на участъците.  Резултатите от определянето на обстоятелствата, 
при които се налага оросяване на участъците от площадката на депото и/или повишаване 
нивото  на  водното  огледало  задължително  се   документират  .  Поддържането  на 
максимално водно огледало се извършва чрез коригиране на пръстените на водоотливната 
кула.

  

4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества

     В  представената  по-долу  таблица  е  докладвано  всяко  вещество,  чието  годишно 
количество (емисия и/или употреба) е по-голямо от посочената прагова стойност. 

Таблица 1. Замърсители по ЕРЕВВ и PRTR

№
CAS 

номер
Замърсител

Емисионни прагове Праг за пренос 
на 

замърсител, 
извън площ. 

kg/год.

Праг за 
производство, 

обработка 
или употреба 

kg/год.

във въздуха 
kg/год.

във води 
kg/год.

в почва 
kg/год.

2# 630-08-0
Въглероден
оксид (CO)

- - - - *

3# 124-38-9
Въглероден 
диоксид (CO2)

- - - - *

8#
Азотни оксиди
(NOx/NO2)

- - - - *

11#
Серни оксиди 
(SOx/SO2)

- - - - *

19# 7440-47-3
Хром и 
съединенията му 
(като Cr)

- 63,45 - - -

20# 7440-50-8
Мед и 
съединенията му 
(като Cu)

-
99,15

- - -

24# 7440-66-6
Цинк и 
съединенията му 
(като Zn)

- 189 - - -

79#
Хлориди (като 
общ Cl)

- - - - -

80# Хлор и - - - - -
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неорганични 
съединения 
(като HCl)

80#
Фини прахови 
частици < 10 μm

- - - - -

     При  изчисление  на емисионните прагове на годишните замърсители, представени в 
Таблица 1. е използван следният подход (метод):

-  за  замърсители  с  №  19#,  20#,  24#  са  използвани  данните  от  собственият 
мониторинг,  попълнени  в  Таблици  3.2.1.  -  3.2.12.  Данните  за  изчислените  емисии  в 
отпадъчните води са представени в  Приложение 1 на настоящия доклад.

      4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух

     На територията на Депо за неопасни отпадъци (сгуроотвал) на “Топлофикация - Русе” 
ЕАД , ТЕЦ “Русе - Изток” няма източници на емисии (инсталация или обособен процес, 
провеждан в  нея),  изпускащи вредни вещества  в  атмосферния въздух,  няма изпускащо 
устройство (комин или изход на локална вентилационна система), няма и не се предвижда 
изграждане на пречиствателни съоръжения по време на експлоатацията на сгуроотвала. 
През  2011г.  се  взеха предварителни мерки за  намаляване на замърсяването с  прахови 
частици  при  извършване  на  биологическата  рекултивация  на  южна  секция,  съобразно 
работна инструкция РИ-СУОС ДНО 06.20.02-2011. 
     Не  е  попълнена  Таблица  2,   защото  на  територията  на  депото  няма  изградено 
пречиствателно оборудване и/или съоръжения.

             
     4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

     
    Създадена е работна инструкция РИ-ИС ДНО 09.23.02-2011 за “Периодична проверка и 
поддръжка  на  състоянието  на  съоръженията  към  водоотливната  система  на  депото, 
установяване  на  течове  и  предприемане  на  коригиращи  действия  за  тяхното 
отстраняване”. Инструкцията отговаря на условие 10.1.1. от разрешителното.

   Органите на техническия надзор извършват най-малко два пъти годишно проверка на 
съоръженията към водоотливната система на депото (Сгуроотвала ), която обхваща:

 Външен преглед за техническото състояние;
 Наличие на обслужващ персонал и качество на знанията му;
 Наличието / липсата на повреди и тяхното отстраняване;

 Документацията  на  водоотливната  система  на  депото  –  дневници, 
инструкции,  досиета и др.;
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   Съставя се протокол за резултатите  от извършената  проверка,  който се подписва от 
всички присъствали на проверката

   Огледите на водоотливните съоръжения ( шахти и кули ) се извършват ежедневно.

      •  На входа на колектора се проверяват:
- състоянието на колоните, площадките и пасарелките;
- правилно поставяне на преливните елементи;
- наличие на задръствания на шахтите с клони, дъски, отпадни материали и др., които 

пречат на проводимостта им.

     •  На изхода на колектора се проверяват:
- видими промени на утаената вода ( мътността и );
- изнасяне на едри фракции от сгуропепелния материал;
- промени в количеството на избистрената вода ( увеличение или намаление ), като се 

има  предвид постъпващото количество пулп.

    Експлоатациониият персонал два пъти седмично прави оглед на външната дренажна 
система ( изходите ) като следи за количеството на дренажните води, тяхната мътност, 
състоянието на тръбите и шахтите.
    Сменните  ръководители  или  началникът  на  Котелен  цех  ежедневно  преглеждат 
магистралните сгуропроводи в участъка на сгуроотвала и напречните намивни изтичала за 
следното:
- деформации по основното трасе;
- повреди на опори, високи стойки;
- пробиви и изтичане на пулп;
- състояние на заварки, връзки, спирателни механизми;
- задръстване или затлачване на изтичала;
- състояние на водния откос на дигите, там където става изливането на пулпа;
- състоянието на плажовата зона и водната страна.
  При установяване на значителни повреди отговорния персонал е длъжен незабавно да 
уведоми ръководството на централата и при необходимост отговорния проектант.

   Съгласно условие 10.1.2.1.  на КР 280-Н0/2008,  “Топлофикация-  Русе” ЕАД зауства 
смесен поток отпадъчни, избистрени и дъждовни води от площадка сгуроотвал в р.Дунав 
без да нарушава нейната III–та категория. Спазват се изискванията поставени в условие 
10.1.4. от Комплексно разрешително № 46 /2005г. като се извършва ежемесечен контрол 
на  отпадните  води  по  показател  активна  реакция  –  рН  и  пълен  анализ,  един  път  на 
шестмесечие по следните показатели:

 рН;
 Неразтворени вещества;
 Хром (общ);
 Мед;
 Цинк;
 Желязо.
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       В  изпълнение  на  условие  10.1.4.2.  от  КР  280-Н0/2008  дружеството  извършва 
мониторинг  на  смесен  поток  избистрени  и  дъждовни  води  от  сгуроотвала  съгласно 
изискванията на условие 10.1.3. от КР № 46/2005г. Резултатите от извършените анализи са 
представени в следните таблици:

Точка на заустване № 2 с координати Х 43º 53´ 09,7” ; У 26º 01´ 11”-
Смивни води от Сгуроотвал

Таблица 3.1. Точка на заустване № 2 за м.Януари 2011 г.
Пр-л № 035/14.02.11г. с дата на извършване на изпитването 31.01.2011г.

Параметър Единица
НДЕ, 

съгласно 
актуал.КР

Резултат от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Дебит на 
отпадъчните 
води

m3/ден
m3/час
m3/год.

17 428
821

6 361 590

17 428
821

6 361 590
непрекъснат да

Активна 
реакция

рН 6 - 9 8,40 ежемесечно да

Таблица 3.2. Точка на заустване № 2 за м. Февруари 2011 г.
Пр-л № 091-2/28.02.11г. дата на извършване на изпитването 22.02.2011г.

Параметър Единица
НДЕ, 

съгласно 
актуал.КР

Резултат от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Дебит на 
отпадъчните 
води

m3/ден
m3/час
m3/год.

17 428
821

6 361 590

17 428
821

6 361 590
непрекъснат да

Активна 
реакция

рН 6 - 9 8,28 ежемесечно да

Таблица 3.3. Точка на заустване № 2 за м. Март 2011г. 
Пр-л № 166/06.04.11 г дата на извършване на изпитването 29.03.2011г.

Параметър Единица
НДЕ, 

съгласно 
актуал.КР

Резултат от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Дебит на 
отпадъчните 
води

m3/ден
m3/час
m3/год.

17 428
821

6 361 590

13 492
562

3 172 260
непрекъснат да
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Активна 
реакция

рН 6 - 9 8,45 ежемесечно да

Таблица 3.4. Точка на заустване № 2 за м.Април 2011г. 
Пр-л № 269-2/05.05.2011г. с дата на извършване на изпитването 26.04.2011г.

Параметър Единица
НДЕ, 

съгласно 
актуал.КР

Резултат от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Дебит на 
отпадъчните 
води

m3/ден
m3/час
m3/год.

14 831
700

5 413 353

8 456
352

3 172 260
непрекъснат да

Активна 
реакция

рН 6 - 9 8,80 ежемесечно да

Таблица 3.5. Точка на заустване № 2 за м. Май 2011 г. 
Пр-л № 320-1/01.06.2011г. с дата на извършване на изпитването 12 - 18.05.2011г.

Параметър Единица
НДЕ, 

съгласно 
актуал.КР

Резултат от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Дебит на 
отпадъчните 
води

m3/ден
m3/час
m3/год.

14 831
700

5 413 353

2 893
120,5

3 172 260
непрекъснат да

Активна 
реакция

рН 6 - 9 10,10 ежемесечно не

Неразтворени 
вещества

mg/dm3 50 13,0 шестмесечие да

Хром (общ) mg/dm3 0,5 < 0,02 шестмесечие да
Мед mg/l 0,5 < 0,03 шестмесечие да
Цинк mg/l 1,0 < 0,06 шестмесечие да
Желязо mg/l 1,0 0,67 шестмесечие да

Таблица 3.6. Точка на заустване № 2 за м.Юни 2011 г.
Пр-л № 373-2/17.06.2011г. с дата на извършване на изпитването 06.06.2011г.

Параметър Единица
НДЕ, 

съгласно КР
Резултат от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Дебит на 
отпадъчните 
води

m3/ден
m3/час
m3/год.

14 831
700

5 413 353

7 017
292

3 172 260
непрекъснат да

Активна 
реакция

рН 6 - 9 8,65 ежемесечно да

Таблица 3.7. Точка на заустване № 2 за м.Юли 2011 г. 
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Пр-л № 506-2/11.08.2011г. с дата на извършване на изпитването 20.07.2011г.

Параметър Единица
НДЕ, 

съгласно 
актуал.КР

Резултат от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Дебит на 
отпадъчните 
води

m3/ден
m3/час
m3/год.

14 831
700

5 413 353

3 039
127

3 172 260
непрекъснат да

Активна 
реакция

рН 6 - 9 8,35 ежемесечно да

Таблица 3.8. Точка на заустване № 2 за м. Август 2011 г. 
Пр-л № 602/03.09.2011г. с дата на извършване на изпитването 29.08.2011г.

Параметър Единица
НДЕ, 

съгласно 
актуал.КР

Резултат от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Дебит на 
отпадъчните 
води

m3/ден
m3/час
m3/год.

14 831
700

5 413 353

4 079
167

3 172 260
непрекъснат да

Активна 
реакция

рН 6 - 9 9,45 ежемесечно не

Таблица 3.9. Точка на заустване № 2 за м. Септември 2011 г. 
Пр-л № 695-2/21.09.2011г. с дата на извършване на изпитването 20.09.2011г.

Параметър Единица
НДЕ, 

съгласно 
актуал.КР

Резултат от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Дебит на 
отпадъчните 
води

m3/ден
m3/час
m3/год.

14 831
700

5 413 353

7 377
307

3 172 260
непрекъснат да

Активна 
реакция

рН 6 - 9 8,76 ежемесечно да

Таблица 3.10. Точка на заустване № 2 за м.Октомври 2011г.
Пр-л № 11-0823-2/11.11.11г. с дата на извършване на изпитването 31.10.2011г.

Параметър Единица
НДЕ, 

съгласно 
актуал.КР

Резултат от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Дебит на 
отпадъчните 
води

m3/ден
m3/час
m3/год.

14 831
700

5 413 353

6 443
268

3 172 260
непрекъснат да

Активна 
реакция

рН 6 - 9 8,2 ежемесечно да

Таблица 3.11. Точка на заустване № 2 за м. Ноември 2011 г.
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 Пр-л № 11-0924/08.12.2011г. с дата на извършване на изпитването  22-24.11.2011г.

Параметър Единица
НДЕ, 

съгласно 
актуал.КР

Резултат от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Дебит на 
отпадъчните 
води

m3/ден
m3/час
m3/год.

14 831
700

5 413 353

9 946
414

3 172 260
непрекъснат да

Активна 
реакция

рН 6 - 9 8,2 ежемесечно да

Неразтворени 
вещества

mg/dm3 50 13,0 шестмесечие да

Хром (общ) mg/dm3 0,5  0,020 шестмесечие да
Мед mg/l 0,5 0,00251 шестмесечие да
Цинк mg/l 1,0 0,059 шестмесечие да
Желязо mg/l 1,0 0,31 шестмесечие да

Таблица 3.12. Точка на заустване № 2 за м.Декември 2011 г. 
Пр-л № 11-1024/15.12.11г. с дата на извършване на изпитването 13.12.2011г.

Параметър Единица
НДЕ, 

съгласно КР
Резултат от 
мониторинг

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Дебит на 
отпадъчните 
води

m3/ден
m3/час
m3/год.

14 831
700

5 413 353

7 477
312

3 172 260
непрекъснат да

Активна 
реакция

рН 6 - 9 8,1 ежемесечно да

       През 2011г.  във връзка  с втората актуализация на Комплексно разрешително № 
46/2005г., завършила с влязло в сила Решение от 01.04.2011г., са променени максималните 
количества на заустените отпадъчни води от Площадка № 2-сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-
Изток”. Промяната в количествата е отразена в Таблици от 3.1. до 3.12.
       Причините за констатираните несъответствия на контролирания  параметър - активна 
реакция  :  Анализираната проба е взета при привключване от действаща на недействаща 
секция,  на  която  водното  огледало  е  било  по-ниско.  След  нормализиране  на 
експлоатацията нормите за контрол на емитерите формиращи водните обекти са спазени.
      Посочените количества (дебит) отпадъчни води, съответстват и на представените в 
РИОСВ - Русе “Информационни карти за обект, формиращ отпадъчни води, зауствани във 
водни обекти за 2011 г.”, съгласно изискванията на Заповед № РД-484/2004 на Министъра 
на околната среда и водите.

      Във връзка с изпълнение на условие 10.1.4.1. от Комплексно разрешително № 280- Н0/ 
2008г., “Топлофикация-  Русе”  ЕАД  извършва  мониторинг  на  метеорологичните  данни 
ежедневно,  като  данните  се събират от Агенцията  за  проучване и поддържане  на  река 
Дунав. Извършват се наблюдение на следните показатели:
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 Количество валежи ;
 Температура ( минимална, максимална в 14 часа СЕТ );
 Посока и сила на вятъра ;
 Атмосферна влага ( в 14ч. СЕТ ).

        АППД – Русе не разполага с информация за показателя изпарения. В “Топлофикация 
-Русе” ЕАД няма налична информация относно количествата на ежедневните изпарения.
        Данните от извършващият се ежедневен мониторинг са представени в Приложение № 
2  към доклада.

        Във връзка със спазване на условие 10.1.4.3. от разрешителното за сгуроотвала  и 
условие  10.3  от  комплексното  разрешително  на  площадка  ТЕЦ,  количествата  на 
заустваните  в  р.Дунав  избистрени  (  смивни)  и  дъждовни  води  от  Депо  за  неопасни 
отпадъци  -Сгуроотвал  се  измерват  от   монтирани  на  изходния  колектор  измервателни 
устройства.
       
        Работна инструкция РИ-СУОС 05.08.04-2011 за  “Документиране на резултатите от 
извършване на собствен мониторинг  на отпадъчните води  изработена съгласно условие 
10.7.2.  от  Комплексно  разрешително  №  46/2005 г.   и  условие  10.2.1.  от  Комплексно 
разрешително № 280- Н0/2008 г. определя реда и начина за извършване и документиране 
на резултатите от  мониторинга.

        Мястото за извършване на пробовземане на смивни води е в точка № 2, с географски 
координати както следва:

 Х  430 53/  10,72//; 
 У  260 01/  11//

       Анализа на отпадъчните води се извършва от акредитирана лаборатория, както следва:

 Активна реакция , рН – ежемесечно ;
 Пълен анализ - на шест месеца .

        Документиране и съхраняване на резултатите от проверките на съответствието се 
извършва  съгласно  условие  10.2.2.  на  разрешителното.  Оценката  се  извършва  на  база 
извършените анализи, като се сравняват получените резултати със заложените емисионни 
норми  в  комплексното  разрешително,  за  всеки  един  показател.  Отговорното  лице, 
изпълняващо настоящата инструкция е длъжно да се увери, че пробовземането и анализа 
са извършени съгласно действащата нормативна уредба.
       Документацията се съхранява съгласно законно установените срокове и изискванията 
посочени в комплексното разрешително.
        
 4.4. Управление на отпадъците 

       През 2011 г. на територията на “Топлофикация - Русе” ЕАД , ТЕЦ “Русе - Изток” не са 
генерирани отпадъци различни по вид и в количества,  превишаващи тези определени в 
разрешителното.
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       Управлението на отпадъците на територията на “Топлофикация - Русе” ЕАД , ТЕЦ 
“Русе  -  Изток”  се  извършва  съгласно  изискванията  на  действащото  екологично 
законодателство. Упражнява се постоянен контрол по отношение дейностите извършвани 
с отпадъците, като се спазват изискванията 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 ( обн. ДВ бр.83 от 24.09.2004г.) 
       През 2011г.  в изпълнение на чл.71а от Закона за управление на отпадъците и в 
съответствие на чл.7 от Наредба № 14 за реда и начина за изчисляване на размера на 
отчисленията  и  разходване  на  събраните  средства  за  дейностите  по  закриване  и  след 
експлоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци  от „Топлофикация Русе” 
ЕАД  се извършваха месечни отчисления по сметка на РИОСВ Русе,  за тон депониран 
отпадък  на Депо за неопасни отпадъци – Сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток”. Информация 
за количествата депонирани отпадъци и преведените месечни отчисления са представени в 
Приложение № 4 към доклада.
       Отпадъците,  които се депонират на Депо за неопасни отпадъци – Сгуроотвал на 
“Топлофикация- Русе” ЕАД са както следва:

 Сгурия,  шлака  и  дънна  пепел  от котли 
(код 10.01.01)

 Име на оператора – Сгуроотвал на “Топлофикация Русе” ЕАД
 Код на операцията - D5
 Общо предадено количество – 8 412 т.

 Увлечена  летяща  пепел  от  изгаряне  на  
въглища (код 10.01.02)

 Име на оператора – Сгуроотвал на “Топлофикация Русе” ЕАД
 Код на операцията - D5
 Общо предадено количество –33 533 т. 

     Информация за количествата (годишно количество и годишно количество за единица 
продукт)  и  дейностите  с  отпадъците  генерирани  от  “Топлофикация  -  Русе”  ЕАД  са 
представени в изискващите се Таблица 4 , Таблица 5 и в Приложение № 4 към доклада.
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Таблица 4. Образуване на отпадъци, изразено в тонове за 2011 година.

Отпадък Код

Годишно количество
Годишно количество за 

единица продукт Временно 
съхранение 

на 
площадката

Транспортиране 
- собствен 
транспорт / 

външна фирма

Съответствие
( годишни 

количества)
Количества 
определени 

с КР

Реално 
измерено

Количества 
определени с 

КР

Реално 
измерено

Сгурия, шлака и дънна 
пепел от котли (изключение 
на пепел от котли, 
упомената в 10 01 04)

10.01.01 65 000 8 412 0,00557 0,00614 не не да

Увлечена/летяща пепел от 
изгаряне на въглища (пепел 
от електрофилтри)

10.01.02 260 000 33 533 0,02227 0,02446 не не да

    На територията на “Депо за неопасни отпадъци”- Сгуроотвал на “Топлофикация - Русе” ЕАД не се приемат други отпадъци освен горе 
посочените.  Съгласно  условие  11.2.1.  на  Комплексно  разрешително  № 280-Н0/2008 г.  отпадъците,  които  постъпват  за  депониране  се 
генерират  от  ТЕЦ  “Русе  -  Изток”  и  постъпват  чрез  хидротранспорт.  На  площадката  няма  система  за  събиране  на  отпадъци  и  не  е 
необходима. 

 На територията  на депото няма сгради ,  инсталации и постоянно обособен персонал.  От работата  на съоръжението  и на неговата 
територия не се образуват отпадъци.

 Причини за отклоненията ( за единица продукт):  Съглано условие 9.2.2. от Комплексно разрешително № 46/2005г.в дружеството се 
използват  въглища  с  ниско  съдържание  на  сяра  под  0,4%  и  съдържание  на  летливи  съединения  под  10%. Поради  намаленото 
производтсво, разходите за единица продукт се увеличават.

 В края на отчетната година в изпълнение на условие 11.3.3.2. от комплексното разрешително е  стартирана процедура по „Изграждане на 
съоръжения за сухо пепелоотделяне и транспортиране на пепелта от електрофилтри на ПГ 7, 8”.
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък Код
Оползотворяване 

на площадката
Обезвреждане на 

площадката

Име на външната 
фирма 

извършваща 
операцията

Съответст
вие

Сгурия, шлака и 
дънна пепел от котли 
(изключение на 
пепел от котли, 
упомената в 10 01 04)

10.01.01 не да не Да

Увлечена/летяща 
пепел от изгаряне на 
въглища (пепел от 
електрофилтри)

10.01.02 не да не Да

     За  извършване  на  оценка  на  възможностите  за  оползотворяване  на  пепелта  от 
електрофилтрите в ТЕЦ “Русе- Изток”  са изпратени запитвания  придружени с  проби от 
пепел   в “Девня Цимент” АД”, “Холсим България” АД и “Плевенски Цимент” АД. 
   До  31.12.2011г. положителен отговор за възможността за оползотворяване на пепелта от 
електрофилтрите  в “Топлофикация- Русе” ЕАД не е получаван.
   На  24.11.2011г.  с  фирма  „Нелас  9”  ЕООД  е  сключен  договор,  за  предаване  за 
оползотворяване  на отпадъци от Депо за неопасни отпадъци- сгуроотвал на „Топлофикация 
Русе” ЕАД. Предаденото  количество е в размер на 50 тона.

4.4.1. Образуване на отпадъците

     Количествата  на  генерираните  отпадъци  следва  да  се  оценяват  и  съпоставят  с 
определените  стойности,  заложени  в  разрешителното.  Във  връзка  с  това  се  прилага 
инструкция РИ-ИС 09.14.04-2011 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на 
количествата  образувани  отпадъци”,  като  резултатите  от  оценката  се  документират  и  са 
съобразени с изискванията на условие 11.1.5. 
     Месечното количество образуван отпадък за производството на 1 MWh се определя като 
месечните количества образуван отпадък се разделят на месечното количеството (за същият 
месец)  производство  .  Данните  включващи  месечното  количество  използвани  въглища  и 
произведената  месечна  топлинна  енергия  от  парогенераторите  се  предоставят  на  Р-л  гр. 
“Екология”  към отдел  “ПТО”.  Годишната  консумация  на  енергия  за  един  тон  депониран 
отпадък, съгласно условие 6.5. на Комплексно разрешително № 280-Н0/2008г.  се определя 
като сума от всички месечни консумации за производство на един тон депониран отпадък. 
Оценката  на  съответствието  на  количеството  генерирани  отпадъци  се  извършва  като  се 
използват данните от Отчетните книги за отпадъци.

      За точното и правилно определяне на количествата отпадъци, образувани на територията 
на  площадката  са  разработени  инструкции:   РИ-СУОС  05.04.04-2011  “Инструкция  за 
измерване или изчисление за образуваните количества отпадъци”, съгласно Условие 11.7.1. и 
11.7.2. от Комплексното разрешително № 46/2005 г. и инструкция РИ-СУОС ДНО 06.25.02-
2011 за “Периодична оценка на количествата  депонирани отпадъци с разрешените такива, 
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установяване на  причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия”, 
съгласно  условие  11.4.3.  на  Комплексно  разрешително  №  280-Н0/2008г.Инструкциите  са 
актуализирани през 2011г.

     Количествата образувани отпадъци през 2011 г. съответстват на заложените стойности в 
разрешителното, което е отразено и при документирането на горепосочената инструкция. 
     Месечните количества образувани отпадъци и оценките на съответствието на образуваните 
отпадъци са представени в Приложение № 4 към доклада.

     Завишените стойности на използваните въглища за единица продукт се дължът на:

• Лошите атмосферни условия през зимните месеци - използване на повече топлоенергия 
за  подгряване  на  тръбопроводи  и  пробоотбори  срещу  замръзване  през  дните  с  ниски 
температури. Поради големите снеговалежи подаваните въглища се характеризират с много 
висока влажност, което съчетано с ниската температура на горивото води до влошаване на 
КПД на парогенераторите, съответно от необходимост от по-голямо количество гориво. ;
• Работата на ПГ 1 е свързана с големи разходи и ниска ефективност. 
• Използване на суровини за поддържане на съоръженията в готовност за работа ;
• Работа на съоръженията на ниски товари.

     Предвид спецификата на депониране и транспортиране на отпадъците не се извършва 
измерване на постъпващото за депониране количество.

     
        4.4.2. Събиране на отпадъците

     На площадката няма система за събиране на отпадъци и не е необходима.

        4.4.3. Съхранение на отпадъците

     Постъпващите от ТЕЦ «Русе-Изток» отпадъци се депонират в клетките  на Северния 
сектор  на  Депо  за  неопасни  отпадъци-сгуроотвал.  През  2011г.  приключи  биологичната 
рекултивация  на  Южен  сектор.  На  заседание  на  Държавната  приемателна  комисия,  на 
06.12.2011г. е подписан  протокол, с който рекултивацията и закриването на южната част на 
депо за неопасни отпадъци-сгуроотвал се прие за извършена. Закриването на Южната част на 
сгуроотвал на «Топлофикация Русе» ЕАД ще предотврати замърсяването на земните недра и 
подземните води в територията на рекултивирания терен.
      
      През 2011г. в изпълнение на условие 11.4.4. от Комплексно разрешително № 280- Н0/ 
2008г.  се  извърши измерване на  стабилитета  на  дигите  на  сгуроотвал  на  „Топлофикация 
Русе’  ЕАД.  Съгласно  разработката  са  стабилизирани  34  броя  комбинирани  контролни 
нивелачни  и  визирни  марки  по  оста  на  дигите  на  секции  „А” и  „Б”  на  Северен  сектор. 
Определени са вертикалните и хоризонталните деформации. От извършените геодезически 
работи по обекта е направен извода, че за изследвания период сгуроотвала е стабилен.
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Установяване на съответствието на резултатите от изпитването с резултатите, 
получени от основното охарактеризиране на отпадък – сгурия, шлака , дънна пепел 

от котли с  код 10.01.01 и  увлечена летяща пепел от изгаряне на въглища
 с код 10 01 02 .

     В   Таблица  1  е  извършена   съпоставка  на  получените  резултати  от  основното 
охарактеризиране  през 2008г. , 2009г., 2010г. и 2011г.   с    таблица № 4 от Наредба 8 от 
24.08.2004г. 
     През 2011г. пробонабирането на отпадъците от сгуроотвал на „Топлофикация Русе” ЕАД 
се извърши от независима акредитирана лаборатория към Изпълнителна агенция  „Българска 
служба  за  акредитация”,   в  съответствие  с  изискванията  на  Наредба  № 8/24.08.2004г.  и 
Заповед РД-988/29.12.2006г. на Министъра на околната среда и водите.

    
Таблица - Установяване на съответствието

     В РИОСВ- Русе на 05.01.2012г. в изпълнение на чл.35 (а) от Наредба № 8 от 24 Август 
2004г.  за  условията  и  изискванията  за  изграждане  и  експлоатация  на  депа  и  на  други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци ( посл.изм. ДВ, 
бр.27 от 01 Април 2011г.) , се изпратиха доклади от извършено основно охарактеризиране на 
отпадъците с кодове 10 01 01 и 10 01 02. Докладите се  изготвиха  съгласно Приложение № 1 
от Ръководството за извършване на основно охарактеризиране и прилагане на критерии за 
приемане  на  отпадъци  на  различни  класове  депа,  издадено  със  Заповед  №  РД-
824/11.11.2011г. на МОСВ.
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Наименова
ние на

показателя

Единица 
на величи

ната

Резултати от 
изпитване , 
протокол

№ 1214/ 
03.12.2008г.

L/S =10 л/кг.

Резултати от 
изпитване , 
протокол

№ 440/  
29.06.2009г.

L/S =10 л/кг.

Резултати от 
изпитване , 
протокол

№ 618/ 
20.09.2010г.

L/S =10 л/кг.

Резултати от 
изпитване , 
протокол
№ 05-0737/  
30.11.2011г.

L/S =10 л/кг.

Табл. 4  от 
Наредба 8 от 
24.08.2004г.–

гранични 
стойности за 
приемане на 

отпадъци на депа 
за неопасни 

отпадъци
При L/S =10 

л/кг.

Съпоставка 
на 

резултатите

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Активна 
реакция

- 11,11 10,88 ± 0,14 8,12 ± 0,12 9,92 ± 0,15 - Не се нормира

Сухо 
вещество

% 68,7 82,4 ± 2,5 90,9 ± 2,7 94,2 ± 2,8 - Не се нормира

Арсен mg/kg 0,019 0,026 ± 0,003 0,95 ± 0,07 0,083 ± 0,008 2 В норма

Кадмий mg/kg <0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,0005 ⃰ 1 В норма, без 
отклонение

Хром mg/kg <0,5 < 0,5 < 0,5 0,40 ± 0,04 10 В норма, без 
отклонение

Мед mg/kg <0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 ⃰ 50
В норма, без 
отклонение

Никел mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 < 0,5 ⃰ 10
В норма, без 
отклонение

Олово mg/kg <0,5 <0.5 <0,5 <0,001* 10
В норма, без 
отклонение

Цинк mg/kg <0,2 0,5 ± 0,1 <0,2 <0,2* 50
В норма, без 
отклонение

Хлориди mg/kg <50 <50 <50 <50* 15 000
В норма, без 
отклонение

Флуориди mg/kg <1 <1 <1 <1* 150
В норма, без 
отклонение



 ⃰ по-малко от границата на количествено определяне на метода.
     Резултатите от извършените изпитвания на проби отпадъци  от Депо за неопасни отпадъци -сгуроотвал на „Топлофикация 
Русе” ЕАД представляват стойности на излужване на отпадъка при съотношение течно към твърдо L/S = 10 л/кг.
Граничните стойности на излужване в колони 7 и 8  са за мг/кг сухо вещество.
     Съгласно  забележка  (1)  към  таблица  4  на  Наредба  №  8  от  24  август  2004г.  изпитаните  отпадъци  от  сгуроотвал  на 
„Топлофикация-Русе”  ЕАД  през  2008г.,2009г.,2010г.  и  2011г.  изпълняват  критериите  за  приемане  в  съответния  клас  депо. 
Резултатите от определянето на разтворимия органичен въглерод не надвишават 800 mg/kg.
     На сгуроотвал на ТЕЦ “Русе- Изток” се приемат отпадъци, които по състав са същите като отадъците обект на основното 
охарактеризиране през 2008г. и на изпитването за установяване на съответствието през 2009г., 2010г, и 2011г. Те се образуват от 
един и същ процес – изгаряне на въглища в парогенераторите на централата. 
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Сулфати mg/kg 65 380 ±12 <50 172 ± 6 20 000
В норма, без 
отклонение

Фенолен 
индекс

mg/kg <1 < 0,5 < 0,5 < 0,5* - Не се нормира

Общи 
разтворими

твърди 
вещества

mg/kg 1 150 1 740 ± 50 1 300 ± 40 1 300 ± 300 60 000
В норма, без 
отклонение

Разтворим 
органичен 
въглерод

mg/kg 51 46 ± 3 140 ± 8 16 ± 3 800
В норма, без 
отклонение

Загуби при 
накаляване 

на суха маса
% - - - 1,4 ± 0,1 - -

Барий mg/kg - - - 0,20 ± 0,02 100
В норма, без 
отклонение

Антимон mg/kg - - - 0,024 ± 0,002 0,7
В норма, без 
отклонение

Селен mg/kg - - - 0,045 ± 0,005 0,5
В норма, без 
отклонение
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          4.4.4. Транспортиране на отпадъците

       Към настоящият момент не се извършва транспортиране на отпадъци извън територията 
на Депо за неопасни отпадъци (сгуроотвал) на “Топлофикация - Русе”  ЕАД  , ТЕЦ “Русе - 
Изток”. 
       На площадката не се образуват отпадъци, които да бъдат транспортирани. 
       При възникване на обстоятелства, свързани  с  предаване на отпадъци за последващо 
третиране (оползотворяване или обезвреждане) и тяхното транспортиране извън площадката, 
действията  са съобразени с  изискванията  на  действащото  законодателство. 
Транспортирането   се  извършва  при  спазване  на  Глава  III на  Наредбата  за  третиране  и 
транспортиране на производствени и опасни отпадъци, приета с ПМС № 53/ 19.03.1999 г.

       Създадена  е  инструкция  РИ-СУОС ДНО 06.23.02-2011 за  “Периодична  оценка  на 
съответствието  на  транспортирането  на  отпадъците,  на  причините  на  установените 
несъответствия  и за  предприемане  на  коригиращи действия”  .  Инструкцията  отговаря  на 
изискванията на условие 11.2.2.
      При приемане на отпадъците отговорни със заповед лица извършват проверка на място, 
която включва:

 визуална проверка на отпадъците, с оглед установяване, че отпадъците са същите, 
които  са  обект  на  основното  охарактеризиране  и  изпитването  за  установяване  на 
съответствието;

 вземане на представителни проби от отпадъците и изпитване за установяване на 
съответствието с резултатите от основното охарактеризиране на отпадъците;

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

 незабавно уведомяване на РИОСВ – за възникнал проблем при депонирането на 
отпадъците.

 

        4.4.5. Предаване на отпадъците

        На територията на Депо за неопасни отпадъци (сгуроотвал) на “Топлофикация - Русе” 
ЕАД , ТЕЦ “Русе - Изток” не се извършват дейности по преработване и/или рециклиране на 
отпадъци.
          
        При наличие на възможност и проявен инвестиционен интерес за предаване на отпадъци 
от територията на депото,  за тяхното последващо третиране (оползотворяване), това ще се 
осъществи на базата на сключен договор с лица притежаващи необходимите разрешения и 
при спазване изискванията на екологичното законодателство. 
         

        4.4.6. Документиране на дейностите с отпадъците    
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         Документирането  на  дейностите  по  управление  на  отпадъците  се  извършва  в 
съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 28 септември 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.

          На територията на “Топлофикация - Русе” ЕАД , ТЕЦ “Русе - Изток” се водят следните 
отчетни книги:
Отчетна книга за образувани и третирани отпадъци;
Отчетна книга за депо за отпадъци - сгуроотвал

          За всеки отпадък и за всяка дейност, извършвана с отпадъци през 2011 г. са изготвени в 
три екземпляра изискващите се по горецитираната Наредба № 9,  годишни отчети (Годишен 
отчет  за  образувани  отпадъци  и  годишен  отчет  за  депониране  на  отпадъци)  и 
Идентификационна  карта.  Същите  са  представени  в  РИОСВ  –  Русе  и  в  общината  в 
определения срок, съгласно изискванията на чл.10, ал.5 от наредбата. 
         Създадена е инструкция РИ-СУОС ДНО 04.38.02-2011 за “Измерване или изчисление 
на  депонираните  количества  отпадъци  в  съответствие  с  условията  на  наблюдение”  . 
Инструкцията отговаря на изискванията на условие 11.4.2. от разрешителното.
         На изчисляване подлежат следните видове отпадъци:
             ▪  10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, 
упомената в 10 01 04), в количество до 65 000 t/y ;

▪  10  01  02 - Увлечена/летяща  пепел  от  изгаряне  на  въглища  (пепел  от 
електрофилтрите), в количество до 260 000 t/y.

         Във връзка с изпълнение на условие 11.4.3. на разрешителното е създадена инструкция 
РИ- СУОС ДНО 06.25.02- 2011  за “Периодична оценка на съответствието на количествата 
депонирани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията 
и предприемане на коригиращи действия”.

        Оценката на съответствието на  депонирането количество отпадъци с разрешените 
такива  се  извършва  като  се  съпоставят  количествата  депонирани  отпадъци  в  тонове  , 
изразени  по  месеци,  за  цялата година.  Резултатите  от  изпълнението  на  настоящата 
инструкция се съхраняват на площадката при р-л гр. “Екология”. Предприетите коригиращи 
действия  при  наличие  на  несъответствие  задължително  се  документират,  като  копие  от 
документа се предава на лицето отговорно по изпълнението на инструкцията.

       Данни за изчислените месечни количества депонирани отпадъци и периодичните оценки 
на съответствието на количествата депонирани отпадъци са представени в Приложение № 5 .
      
      Изчисляването на отпадъците се извършва ежемесечно в началото на следващият месец. 
Данните  от  изчислението  на  количеството  депонирани  отпадъци  се  записват  в  “Отчетни 
книги”.  Всички  измервания  /  изчисления  се  извършват съгласно  изискванията  на 
инструкцията и на Наредба № 9 от 28.09.2004 г.
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      4.5. Шум

      През отчетната 2011 г.  не са регистрирани жалби и/или оплаквания от работата на 
инсталацията по отношение шума от производствената площадка.

      Изготвена е и се прилага инструкция, съгласно условие 12.2.2. на разрешителното  РИ-
СУОС 05.13.02-2011 “Инструкция за наблюдение на граничните стойности на показателите 
за шум в околната среда”. Наблюдението се извършва веднъж на две години.

      Изготвена  е   и  се  прилага  инструкция,  съгласно  условие  12.2.3.   на   разрешителното 
РИ-СУОС  ДНО  05.14.02-  2011  “Установени  несъответствия  с  приетите  максимално 
допустими нива, причини за несъответствията, предприети/планирани коригиращи действия. 

      В  изпълнение  на   чл.30  от  Наредба № 54 от  13  Декември 2010г.  за  дейността  на 
Националната  система  за  мониторинг  на  шума  в  околната  среда  и  за  изискванията  за 
провеждане  на  собствен  мониторинг  и  предоставяне  на  информация  от  промишлените 
източници на шум в околната среда ( обн.ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011г.) ,  с писмо с изх.№ 
ЕКО-2372/29.11.11г.  в  РИОСВ-Русе  е  представен  Доклад  с резултати  от  извършени 
собствени  периодични  измервания  на  показателите  за  шум,   на  площадката  на   Депо  за 
неопасни отпадъци- Сгуроотвал на “Топлофикация Русе” ЕАД, ТЕЦ “Русе -Изток”.

Резултатите от измерването на шума показват, че няма превишения на граничните нива 
на  шум,  съгласно  Наредба  №  6/26.06.2006г.  за  показателите  на  шум  в  околната  среда, 
отчитащи  степента  на  дискомфорт  през  различните  части  на  денонощието,  граничните 
стойности на показателите за шум в околната среда, методите за оценка на стойностите на 
показателите за шум и на вредните ефекти от шума върху здравето на населението ( обн. ДВ, 
бр.58/18.07.2006г.)

     
     Данните с наблюденията на еквивалентните нива на шум по границата на действащата 
клетка на сгуроотвала и в мястото на въздействие на шума  са представени в   Таблица 6., 

     

Оценка на съответствието на установените  еквивалентни нива на шума по определените 
от акредитирана лаборатория  измервателни точки , разположени по границата на 

действащата по време на измерването  "Б" секция на Северен сектор на Депо за неопасни 
отпадъци-Сгуроотвал на "Топлофикация-Русе" ЕАД,

ТЕЦ "Русе-Изток"

Таблица 6
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Наименование на 
характеристиката

Измервателн
и точки с №

⃰⃰ Резултати 
от 

изпитването 

Допуск на 
показателя, 

съгласно 
Наредба  № 

6/26.06.2006г.

Единица на 
величината

Оценка на 
съответствие

Ко
нт

ур
 №

 1

Ниво на 
обща 

звукова 
мощност 

Контур № 1 100 ± 4 не се нормира dB (A) не се нормира

Еквивалент
но ниво на 

шум

1 43,4 ± 0,3 70 dB (A) Измерените 
еквивалентни нива 

на шума по 
описаните 

измервателни точки 
от номера № 1 до № 

8  не превишават 
граничните стойности 

на допуска за 
производствено-

складови 
територии.Допускът 

на показателя във 
всички измервателни 

точки е спазен.

2 43,5 ± 0,3 70 dB (A)

3 45,4 ± 0,3 70 dB (A)

4 49,3 ± 0,3 70 dB (A)

5 52,5± 0,3 70 dB (A)

6 49,7 ± 0,3 70 dB (A)

7 44,5 ± 0,3 70 dB (A)

8 45,7 ± 0,3 70 dB (A)

 ⃰  По данни от проведени собствени измервания на нивата на шума- Протокол № 11-0470/14.10.2011г.

Констатация: Измерените еквивалентни нива на шума по определените 8 измервателни точки, по 
формирания  контур не превишават граничните стойностти на допуска за производствено-складови 

територии.Допускът на показателя във всички измервателни точки е спазен.

    4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
    4.6.1. Опазване на почвата

     На територията “Депо на неопасни отпадъци” – Сгуроотвал на “Топлофикация - Русе” 
ЕАД, ТЕЦ “Русе - Изток” не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни и опасни 
вещества в почвите и подземните води.
     На територията на депото на “Топлофикация - Русе”  ЕАД , ТЕЦ “Русе - Изток” не са 
регистрирани  течове,  разливи  или  изливания  на  вредни  и  опасни  вещества,  които  биха 
проникнали  и  нарушили  целостта  на  почвеният  профил,  не  е  извършвано  инжектиране, 
реинжектиране, пряко или непряко въвеждане на опасни и вредни вещества в подземните 
води.

     На Депо за неопасни отпадъци - сгуроотвал на “Топлофикация- Русе” ЕАД  се проведе 
собствен  мониторинг  на  състоянието  на  почвите  на  територията  на  площадката,  по 
показателите посочени в таблица 13.8. към разрешителното:
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 pН;
 Нефтопродукти;
 Хром ;
 Цинк ;
 Мед ;
 Полиароматни въглеводороди ( ПАВ ).

     Определено е местоположението на постоянните пунктове, за извършване на мониторинг 
на  състоянието  на  почвите.  Географските  координати  на  петте  мониторингови  точки  са 
съгласувани  с  контролните  органи  -  РИОСВ  и  ИАОС,  съгласно  условие  13.8.1.  на 
разрешителното. 
     Съгласно  условие  13.8.2.  пунктове  за  мониторинг  на  почвите  на  сгуроотвала,  са 
обозначени на план на площадката. 
     Изготвена е и се прилага инструкция, съгласно условие 13.8.4. на разрешителното РИ-
СУОС ДНО 06.27.02-2011 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на данните 
от мониторинга и базовото състояние на почвите, установяване на причините в случай на 
повишаване  на  концентрациите  и  предприемане  на  коригиращи  действия”.  Анализът  на 
почвите  се  извършва  веднъж  на  три  години  от  лаборатория  притежаваща  нужната 
акредитация.
     Изпълнението  на  собствения  мониторинг  на  състоянието  на  почвите  на сгуроотвала 
предстои да се извърши през 2012г.
     Съгласно инструкциите,  при наличие на несъответствие на измерените  концентрации на 
вредни  вещества  в  почвите  с  базовото  състояние,  лицето  отговорно  за  извършване  на 
настоящата оценка заедно с други длъжностни лица предприемат необходимите дейности за 
установяване на причините довели до несъответствието.      
      
    Съгласно чл.29, ал.7  от Закона за почвите  резултатите от собствения мониторинг ще се 
съхраняват на  основната площадка  в отдел ПТО, гр. “Екология”,  за период не по-кратък от 
15 години.

 4.6.2. Опазване на подземните води

     Основните  показатели  за  съответствието  на  концентрациите  на  вредни  вещества  в 
подземните води с определените в разрешителното такива – екологичен праг и подлежащи 
на мониторинг са както следва:

 Водно ниво
 Активна реакция
 Сулфати
 Хлориди
 Желязо
 Мед
 Хром
 Цинк
 Натрий
 Манган
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 Магнезий
 Нефтопродукти

      Във връзка с провеждане на собствения мониторинг на подземните води и извършването 
на оценка на съответствието , съгласно условие 13.7.4. е изготвена инструкция РИ-СУОС 
ДНО 06.27.02-2011 “Инструкция за периодична оценка на съответствието на концентрациите 
на замърсителите в подземните води с определените стойности за стандарти за качество”.
   
      Анализът на подземните води се извършва, веднъж на шест месеца, от акредитирана 
лаборатория. Местата за извършване на пробовземане на подземни води  са съгласувани с 
Басейнова Дирекция с център Плевен и РИОСВ.
    
      Веднъж на две години ще се извършват  анализи на химичния състав на подземните води 
на  площадката  по  всички  показатели,  посочени  в  приложение  №  1  на  Наредба  № 
1/10.10.2007г.  за  проучване,  ползване  и  опазване  на  подземните  води.  Пробовземането  и 
изпитването ще се извърши   при спазване изискванията на:   чл. 80, ал. 5, 6 и ал. 7, т.2 от 
същата наредба и съгласно условие 13.7.5. на КР 280-Н0/ 2008г.     
    През отчетната 2011 г. са проведени анализи на подземните води, съгласно показателите 
посочени в  таблица  13.7.4.  на  разрешителното.  Резултатите  от  протоколите  приложени в 
приложение № 3  към доклада са посочени в  Таблица 7.1.

   Таблица 7. Опазване на подземните води

     Водочерпенето от пиезометрите за последващо вземане на проби за анализ се извършва в 
продължение  на  час  и  половина  с  потопяема  помпа с  дебит 1,6 л/сек.  Водочерпенето  се 
извърши до избистряне на водата.  Продължителността  на процеса  зависи от стоежите на 
р.Дунав и от нивото на подземните води.
     За  измерване  нивото  на  подземните  води  в  дружеството  е  закупен  пиезометричен 
електролот. Той е снабден с електрод, който при контакт с водната повърхност изработва 
сигнал.

  Таблица 7.1. Пиезометър № 1 с координати WGS84   N= 43º 52`52,9”;E= 26º 00`57,6”

Протокол № 369-1 и 2 /30.06.2011г. с дата на извършване на изпитванията 06-22.06.2011г. –
за първо полугодие на 2011г.

Таблица 7.1.1

Показател
Точка на 
пробовзе

мане

Концентрация 
в подземните 

води,
съгласно КР

Резултати от 
мониторинг,

съгласно 
Протокол № 
369-1 и 369-2

Единица на 
величината

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Активна 
реакция

П

≥ 6,5 и ≤ 9,5 7,10±0,02 рH единици
Веднъж на 

шест месеца Да

Хлориди 250 34,7±0,6 mg/l Веднъж на 
шест месеца

Да
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И
Е
З
О
М
Е
Т
Ъ

Сулфати 250 137±1 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Хром 0,05 < 0,002 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Магнезий 80 21,1±0,2 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Натрий 200 23,8 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Желязо 0,2 0,122 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Манган 0,05 0,220 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Не

Мед 200 12,6 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Цинк  1000 < 10 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Пиезометърът се намира в Южна част на сгуроотвала. През 60-те години, тази част е била 
сметище  на  град  Русе.  Извършената  през  2011г.  биологична  рекултивация  ще  предотврати 
проникването  на  повърхностните  дъждовни  води  в  структурата  на  депото  и  миграцията  на 
замърсителите в подземните води. По показател нефтопродукти подземната вода от Пиезометър № 1 
е анализирана през м.декември 2010г.Резултатите са представени с годишния доклад за 2010г.
       
           Измереното водно ниво по време на пробовземането е:   7,46  м.
         ( Измерването е осъществено с пиезометричен електролот  собственост на “Топлофикация -Русе” ЕАД )
 

 Протокол от изпитване № 11-0724 / 16.11.2011г. с дата на извършване на изпитванията 30.09- 
08.11.2011г. ; за второ полугодие на 2011г.
Таблица 7.1.2

Показател
Точка на 
пробовзе

мане

Концентрация 
в подземните 

води,
съгласно КР

Резултати от 
мониторинг,

съгласно 
Протокол № 

11-0724

Единица на 
величината

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Активна 
реакция

П
И
Е
З
О
М

≥ 6,5 и ≤ 9,5 6,9±0,1 рH единици
Веднъж на 

шест месеца Да

Хлориди 250 22,3±0,7 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Сулфати 250 181±5 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Хром 50 < 2⃰ µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Магнезий 80 28,2±0,2 mg/l Веднъж на 
шест месеца

Да
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Е
Т
Ъ
р 

№

Натрий 200 20,8±0,5 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Желязо 200 27,9±1,0 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Манган 50 126±1 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Не

Мед 200 < 2⃰ µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Цинк  1000 < 10 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Нефтопродук
ти

0,05 < 0,04⃰ mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

⃰ по-малко от границата на количествено определяне на метода

    Измереното водно ниво по време на пробовземането е:   2  ,22  м.   
    ( Измерването е осъществено с пиезометричен електролот  собственост на “Топлофикация -Русе” ЕАД )

 Таблица 7.2.  Пиезометър № 2 с координати WGS84     N= 43º 53`02,8”,   E= 26º 00`54,2”
                                                                   
Протокол № 370-1 и 2 /30.06.2011г. с дата на извършване на изпитванията 06-22.06.2011г. –
за първо полугодие на 2011г.

Таблица 7.  2  .  1  

Показател
Точка на 
пробовзе

мане

Концентрация 
в подземните 

води,
съгласно КР

Резултати от 
мониторинг,

съгласно 
Протокол № 
370-1 и 370-2

Единица на 
величината

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Активна 
реакция

П
И
Е
З
О
М
Е
Т
Ъ
р 

≥ 6,5 и ≤ 9,5 7,97±0,02 рH единици
Веднъж на 

шест месеца Да

Хлориди 250 24,8±0,5 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Сулфати 250 61,9±0,8 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Хром 50 < 2 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Магнезий 80 22,9±0,2 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Натрий 200 17,5±0,05 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Желязо 200 54,3 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Манган 50 9,14±0,11 µg/l Веднъж на 
шест месеца

Да
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№
 2

Мед 200 3,15±0,14 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Цинк  1000 < 10 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

         Измереното водно ниво по време на пробовземането е:   10,74 м.
   ( Измерването е осъществено с пиезометричен електролот  собственост на “Топлофикация -Русе” ЕАД )

Протокол от изпитване № 11-0725 / 16.11.2011г. с дата на извършване на изпитванията 30.09-  
08.11.2011г. ; за второ полугодие на 2011г.

Таблица 7.  2  .2  

Показател
Точка на 
пробовзе

мане

Концентрация 
в подземните 

води,
съгласно КР

Резултати от 
мониторинг,

съгласно 
Протокол № 

11-0725

Единица на 
величината

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Активна 
реакция

П
И
Е
З
О
М
Е
Т
Ъ
р 

№
2

≥ 6,5 и ≤ 9,5 7,8±0,1 рH единици
Веднъж на 

шест месеца Да

Хлориди 250 24,1±0,7 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Сулфати 250 67,3±2,6 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Хром 50 < 2⃰ µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Магнезий 80 20,2±0,6 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Натрий 200 16,6±0,5 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Желязо 200 < 10⃰ µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Манган 50 < 0,5⃰ µg/l
Веднъж на 

шест месеца Дa

Мед 200 < 2⃰ µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Цинк  1000 < 10⃰ µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Нефтопродук
ти

0,05 < 0,04⃰ mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

⃰ по-малко от границата на количествено определяне на метода

      Измереното водно ниво по време на пробовземането е:   4,41    м.   
    ( Измерването е осъществено с пиезометричен електролот  собственост на “Топлофикация -Русе” ЕАД )
Таблица 7.3.  Пиезометър № 3 с координати WGS84    N= 43º 53`08,9” , E= 26º 01`07,0” 
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Протокол № 371-1 и 2 /30.06.2011г. с дата на извършване на изпитванията 06-22.06.2011г. –
за първо полугодие на 2011г.

Таблица 7.3.  1  

Показател
Точка на 
пробовзе

мане

Концентрация 
в подземните 

води,
съгласно КР

Резултати от 
мониторинг,

съгласно 
Протокол № 
370-1 и 370-2

Единица на 
величината

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Активна 
реакция

П
И
Е
З
О
М
Е
Т
Ъ
р 

№
3

≥ 6,5 и ≤ 9,5 6,99±0,02 рH единици
Веднъж на 

шест месеца Да

Хлориди 250 24,8±0,5 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Сулфати 250 150±1 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Хром 50 2,44±0,04 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Магнезий 80 22,6±0,2 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Натрий 200 19,2±0,06 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Желязо 200 2666 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Не

Манган 0,05 0,635±0,005 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Не

Мед 200 3,51±0,14 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Цинк  1000 < 10 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

         Желязото и мангана не са елементи , които се отделят от производствената дейност на 
“Топлофикация -Русе” ЕАД. През по-голямата част на 2011г.,   поради ниските стоежи на 
река Дунав в пиезометър № 3 не е констатирано наличие на водно ниво. 

        Измереното водно ниво по време на пробовземането е:   2,93 м.
( Измерването е осъществено с пиезометричен електролот  собственост на “Топлофикация -Русе” ЕАД )

Протокол от изпитване № 11-0925 / 08.12.2011г. с дата на извършване на изпитванията 22-  
24.11.2011г. ; за второ полугодие на 2011г.

Таблица 7.  3.2  
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Показател
Точка на 
пробовзе

мане

Концентрация 
в подземните 

води,
съгласно КР

Резултати от 
мониторинг,

съгласно 
Протокол № 

11-0925

Единица на 
величината

Честота на 
мониторинг

Съответствие

Активна 
реакция

П
И
Е
З
О
М
Е
Т
Ъ
р 

№
3

≥ 6,5 и ≤ 9,5 8,0±0,1 рH единици
Веднъж на 

шест месеца Да

Хлориди 250 23,8±0,7 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Сулфати 250 49,1±1,5 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Хром 50 < 2⃰ µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Магнезий 80 17,3±0,6 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Калций 150 57,7±0,8 mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Желязо 200 42,7±1,0 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Манган 50 10,7±0,1 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Дa

Мед 200 7,31±0,15 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Цинк  1000 36,0±1,9 µg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

Нефтопродук
ти

0,05 < 0,04⃰⃰ mg/l
Веднъж на 

шест месеца Да

⃰ по-малко от границата на количествено определяне на метода

    Измереното водно ниво по време на пробовземането е:  1,5 м.
 ( Измерването е осъществено с пиезометричен електролот  собственост на “Топлофикация -Русе” ЕАД )

           5. Доклад по изпълнение на мероприятията заложени в “Плана за привеждане на 
депо за неопасни отпадъци- сгуроотвал на “Топлофикация- Русе” ЕАД в съответствие с 
изискванията  на  Наредба  №  8  от  24.08.2004  г.  за  условията  и  изискванията  за 
изграждане  и  експлоатация  на  депа  и  на  други  съоръжения  и  инсталации  за 
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (обн. ДВ бр. 83 от 24.09.2004 г.)
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Инвестиционна програма 
към Плана за привеждане на 

депото в съответствие с  
изискванията на Наредба 8 

от 24.08.2004г.

Изпълнение на дейностите.
Причини за закъснение.

Биологична рекултивация на 
Южен сектор

На основание чл.222,ал.1, т.8 и чл.177,ал.2 от Закона за 
устройство на територията на дружеството е издадено 

РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ № ДК-07-СЦР-
113/13.12.2011г. на строеж „Рекултивация и закриване 

на Южна част на депо за неопасни отпадъци-сгуроотвал 
на „Топлофикация Русе” ЕАД, изготвен на два етапа – 

Техническа и биологична рекултивация.С решението за 
ползване на обекта се приема, че рекултивацията и 

закриването на Южната част на сгуроотвала са 
извършени.

Проучване на възможностите 
и

предаване за оползотворяване 
на отпадъците

Непрекъснато се извършват преговори с фирми 
притежаващи разрешително за оползотворяване на 

отпадъците от сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-Изток”.
През 2011г. е сключен договор с фирма „Нелас9” ЕООД, 

гр.Русе.Фирмата притежава Разрешение № 10-РД-
00000466-01 от 11.11.2011 г. за извършване на 

съхраняване на отпадъците с код 10 01 01 и 10 01 02 до 
извършване на която и да е от операциите от R1 - R12,

Провеждане на процедура по 
реда на глава 6 от Закона за 
опазване на околната среда

С писмо с изх.№ЕКО-2046/12.10.2011г. РИОСВ-Русе е 
уведомена за инвестиционното намерение на 
„Топлофикация Русе” ЕАД,  за извършване на 

„Реконструкция на Западна клетка на Северен сектор на 
Депо за неопасни отпадъци-сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-

Изток”. Към МОСВ е изпратена допълнителна 
информация , изискана с писмо № ОВОС-

1313/11.01.2012г.

Извършване на контрол и 
мониторинг на депото

През 2011г. се извършиха анализи на
смивни води ,подземни води,  отпадъци. Извършени са 

стабилитетни изчисления на дигите, изчислен е 
остатъчния капацитет на депото, събирани са 

метеорологични данни.Извършен е мониторинг на шума 
на сгуроотвала.

Поставяне на     заключващ се 
портал  на входа за депото

Поставени са  три портала с обозначителни 
табели.Порталите се заключват, депото е под 

непрекъснат контрол.

     

    6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях
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       Закриването на Южна част на Депо за неопасни отпадъци- сгуроотвал на ТЕЦ “Русе-
Изток”   се  извършва  по  предварително  изготвен  план,  които  включва  извършване  на 
рекултивация.  През м.Декември 2011г.  се осъществи последния етап от рекултивацията – 
биологичната рекултивация. 
       С осъществяването на проекта “Рекултивация и закриване на Южната част на депо за 
неопасни  отпадъци-сгуроотвал  на  “Топлофикация-Русе  ЕАД”   се  извърши  повърхностно 
запечатване на депото, с което се постигна предотвратяване на:

• достъпа на повърхностите води до отпадъците ;
• разпиляването на отпадъците ;
• възможната  миграция  на  замърсители  към  подземните  и  повърхностите  води, 

почвата,  въздуха,  създаването  на  условия  за  появата  на  неподходяща  за  района 
растителност.

7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания и възражения

     7.1. Аварии

      През  2011г.  на  територията  на  Депо  за  неопасни  отпадъци-  Сгуроотвал  на 
“Топлофикация-  Русе”  ЕАД ,  ТЕЦ “Русе-  Изток” не са възниквали аварии,  оплаквания и 
възражения. По тази причина и Таблица 9- Аварийни ситуации не е попълнена.
  

   7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията

      През  2011г.  не  са  постъпвали  оплаквания  /  възражения,  свързани с  дейността  на 
инсталацията.  По  тази  причина  и  Таблица  10- Оплаквания  или  възражения,  свързани  с 
дейността на инсталацията  не е попълнена.

         

  

   8. Подписване на годишния доклад
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Декларация

Удостоверявам  верността,  точността  и  пълнотата  на  представената  информация  в 
Годишния  доклад  за  изпълнение  на  дейностите,  за  които  е  предоставено  Комплексно 
разрешително № 280 – Н0 /2008г. на “Топлофикация - Русе” ЕАД , ТЕЦ “Русе - Изток”.

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

Подпис:.................................                                Дата:  26.03.2012 г.

Име на подписващия:  Петр Анатольевич Пашнин

Длъжност в организацията:  Изпълнителен Директор

Изготвил,
Ръководител група „Екология”: ………………………..
                                                           / Теодора Христова /
Съгласувал,
Заместник главен инженер:  …………………………....
                                                   / инж. Стефан Маринов /
Съгласувал,
Главен инженер: …………………………………………
                                                        / инж. Георги Недев /
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Приложение №1 

 

Емисии в отпадъчните води

• Емисии  в  отпадъчните  води  на  “Депо  за  неопасни  отпадъци”- 
Сгуроотвал на “Топлофикация- Русе” ЕАД, ТЕЦ “Русе -Изток”  през 2011г.;

• Използвано количество дунавска вода и  заустено количество отпадъчна 
вода  от сгуроотвал през 2011г.

Протоколите  с  резултатите  от  извършения  собствен  мониторинг  на 
отпадъчните  (смивни)  води  от  точка  на  заустване  №  2  от  Комплексно  
разрешително № 46/2005г. са представени с годишния доклад за изпълнение на  
дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 46/2005г.

Приложение №1 към Годишен доклад за изпълнение на дейностите по 

Комплексно разрешително № 280-Н0/2008г. през 2011 г.





Приложение №2

Ежедневен мониторинг на метеорологичните данни

Приложение № 2 към Годишен доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно 
разрешително № 280-Н0/2008г. през 2011 г.



Приложение № 3

Протоколи с резултати от извършен собствен мониторинг

●  Подземни води – пиезометри № 1,2 и 3 ;

     Протоколите с извършените анализи  на отпадъчни ( смивни ) води от 
сгуроотвал – точка на заустване № 2 от КР № 46/2005г.  са представени с  
годишния доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно разрешително № 
46/2005г.

Приложение № 3 към Годишен доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно 
разрешително № 280-Н0/2008г.  през 2011 г.



Приложение № 4

Отпадъци

• Депонирани   отпадъци  на  Депо  за  неопасни  отпадъци  –  сгуроотвал  на 
„Топлофикация Русе” ЕАД ; 

• Месечни отчисления за тон депониран отпадък на сгуроотвал на ТЕЦ „Русе-
Изток”   

• Определен остатъчен капацитет на Депо за неопасни отпадъци-сгуроотвал на 
„Топлофикация Русе” ЕАД

Приложение № 4 към Годишен доклад за изпълнение на дейностите по Комплексно 
разрешително № 280-НО/2008г. през 2011 г.



Приложение №5

Снимки на  Южна част от сгуроотвал на “Топлофикация -Русе” 
АД, ТЕЦ “Русе -Изток” по време на извършване на техническата 

рекултивация

Приложение № 5  към Годишен доклад за изпълнение на дейностите по 
Комплексно разрешително № 280-НО/2008г.  през 2010 г.
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