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Въведение

Основание за изготвяне на Годишен доклад по околна среда (ГДОС)

Община Габрово притежава Комплексно разрешително № 157–Н1/2011г. и настоящият
Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, ал1, т. 6 от ЗООС и
Условие 5.10.1 от цитираното  Комплексно разрешително, съгласно които Община Габрово
се задължава да изготвя,  публикува и представя ежегодно в РИОСВ –  Велико Търново
Годишен доклад за изпълнението на дейностите през 2012г., за които е предоставено
Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща година, за
която се отнася.

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към
утвърдената със Заповед на министъра на околната среда и водите № РД -806/31.10.2006 г.
“Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на годишен
доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено комплексното разрешително”.

Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена в
база данни, с помоща на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно директивата
за КПКЗ Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества (EPER) и
Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за регистри на емисии и
трансфер на замърсявания (PRTR).

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120 ал.1 от Закона за опазване
на околната среда (ЗООС) и чл. 11 ал.1 от Наредбата за условията и реда за издаване на
комплексни разрешителни (ПМС № 238/02.10.2009г., попр.ДВ бр. 97 /08.12.2009г.)

Годишен доклад включва обобщена информация по условията в КР,  подлежащи на
годишно докладване.

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в съответствие
с цитирания по-горе Образец на годишен доклад.
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1. Увод

1.1. Общи данни
1.1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително (КР)

„РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА
ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО И ТРЯВНА”,  включващо:

 - Първи участък.
изпълняваща дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС (гласяща: „Депа

приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с
изключение на депа за инертни отпадъци”)

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:
 - Инсталация за компостиране

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията
Проектираното регионално депо за неопасни отпадъци на общините Габрово и Трявна се

предвижда да се изгради на територията на съществуващото депо на община Габрово в имот №
000255 в землището на с. Гръблевци, с ЕКАТТЕ:17991, община Габрово. Имотът е с обща площ
от 140,246 дка, отреден е с начин за тайно ползване за: “сметище” и представлява частна
общинска собственост на Община Габрово, за което има издаден Акт за собственост №
683/11.06.2007г. По-голямата част от разглежданият имот представлява експлоатираното от
1984 г. и действащо и в момента депо за неопасни отпадъци на Община Габрово, което след
извършени допълнителни проучвания през периода: 2003 - 2010 г. е установено, че разполага с
достатъчно свободен капацитет и възможности за реконструкция и модернизация, с цел
привеждането му в съответствие със сега действащото Българско екологично законодателство и
превръщането му в Регионално депо за неопасни отпадъци за нуждите на общините Габрово и
Трявна.

В началото на 2010 г. на площадката на настоящото общинско и бъдещо регионално депо
е извършено вертикално електрическо сондиране и е направена площна картировка с мрежа от
точки, чрез която са определени местата и мощността на натрупаните до момента отпадъци.
Вземайки под внимание резултатите от проведеното сондиране и отчитайки спецификата на
обекта е проучено и избрано единственото оптимално решение за обособяване и организиране
на площта на терена предназначен за депониране на отпадъци, изразяващо се най-общо в
обособяването на една клетка разделена на два експлоатационни участъка:

- първи участък - намиращ се в южната част непосредствено над съществуваща насипна
опорна дига,  който е на площ от 18 413 м2 и е предвиден за привеждане в нормативно
съответствие и превръщане в регионален участък, предназначен за дългосрочна съвместна
бъдеща експлоатация от Общините: Габрово и Трявна (с прогнозно изчислен проектен обем
възлизащ на 397  428  m3  и с очакван период на експлоатация  -  от около 30  години,  в който
период са взети под внимание и са отчетени всички фактори влияещи върху постъпващото
количество и степента на уплътняване на отпадъците в него). Бъдещият Първи регионален
участък  на практика се явява физически долепен в западна посока до съществуващият Втори
общински експлоатационен участък, с който делят (имат) една обща граница.

- втори участък -  разположен непосредствено на север до първия,  където е и основния
обем от отпадъци (депонирани в периода: от 1984 г. – когато е пуснато в експлоатация
настоящото Габровско общинско депо до настоящия момент). Разглежданият втори участък
заема площ от 33 928 м2 и е предвиден за експлоатация, докато се изгради и пусне в действие
цитираният по-горе първи регионален участък, след което следва да се преустанови неговото
действие – да се закрие и рекултивира.
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Към настоящият момент разглежданият първи участък (предвиден за бъдеща регионална
експлоатация) за който е издадено настоящото Комплексно разрешително - е замърсен
повърхностно с разпилени смесени битови отпадъци /които се разпростират на площ от
порядъка на 9 дка, достигайки на места средна мощност (или дебелина на напластяване на
отпадъка) от порядъка на 5м/. Същите отпадъци се предвижда да се предепонират във вторият
експлоатационен участък, който на свой ред след пускането в експлоатация на вече изграденият
нов регионален участък (който ще отговаря на всички екологични нормативни изисквания) – се
предвижда да бъде закрит и рекултивиран.

1.1.3. Регистрационен номер на КР
 Комплексно Разрешително №157-Н1/2011г.

1.1.4. Дата на подписване на КР: 18.11.2011г.

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР: 09.12.2011г.

1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното
 Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното е Община Габрово, като

водеща община представляваща „Регионално сдружение на общините Габрово и Трявна за
управление на отпадъците”, формирано в изпълнение на изискване на изменения Закон за
управление на отпадъците (ДВ бр. 63 от 13 Август 2010), на база решение №172/16.09.2010г на
общински съвет Габрово и №102/21.09.2010г на общински съвет Трявна, след състояло се на
19.10.2010г Първо общо учредително събрание.

1.1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора
Община Габрово
5300, гр. Габрово
пл. “Възраждане” № 3
Тел.: 066 / 818 303
Факс: 066 / 809 371
е-mail: municip@gabrovo.bg

1.1.8. Лице за контакт:

Кмета на Община Габрово
г-жа Таня Христова

Старши експерт , Дирекция „Инфраструктура и Екология”
г-жа Искра Маджарска

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

Кмета на Община Габрово
г-жа Таня Христова
Тел.: 066 / 81 83 03
Факс: 066 / 80 93 71
е-mail: t.hristova@gabrovo.bg

         Старши експерт , Дирекция „Инфраструктура и Екология”
г-жа Искра Маджарска
Тел.:   066 / 818 437
е-mail: madjarska@gabrovo.bg

mailto:municip@gabrovo.bg
mailto:t.hristova@gabrovo.bg
mailto:madjarska@gabrovo.bg
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1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията

Ø Разработени са 47 бр. инструкции и 16 бр. оперативни документа свързани със
създаването на Система по управление на околна среда (СУОС) в изпълнение на условия от
Комплексно разрешително (КР) №157-Н1/2011г., издадено на Община Габрово за изграждане и
експлоатация на: “Регионално депо за неопасни отпадъци, предназначено за общините: Габрово
и Трявна”, включващо: „Първи участък” (изпълняващ дейност, съгласно т.5.4. от Приложение
№4 от Закона за опазване на околната среда).

Ø Във връзка с изпълнение на Условие 13Б.7.1. и Условие 13Б.7.2. от Комплексно
разрешително (КР) №157-Н1/2011г., издадено на Община Габрово за изграждане и
експлоатация на: “Регионално депо за неопасни отпадъци, предназначено за общините: Габрово
и Трявна”, включващо: „Първи участък” (изпълняващ дейност, съгласно т.5.4. от Приложение
№4 от Закона за опазване на околната среда), през 2012г е определено и съгласувано с РИОСВ-
В. Търново точното разположение на постоянен Пункт №11, предназначен за бъдещ
мониторинг на почвите на територията на регионалната площадка по показателите: арсен, хром,
кадмий, цинк, желязо, мед, олово и никел (съгл. таблица №13Б.7. от КР №157-Н1/2011г.), който
графически е представен на картна основа в мащаб 1:2000 (върху чертеж озаглавен: „План за
собствен мониторинг”) със следните координати:

ПУНКТ №11 ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИ

Координатна система  - 1970 г. Координатна система – географска
WGS84 (елипсоид – ТО8 84)

Х (север) У (изток) N (ширина) E (дължина)

4666932.0260 8669678.0540 42°55’08.322” 25°18’50.415”

На 29.11.2012г. e извършено еднократно пробонабиране от горепосочения пункт от страна
на експерти от Регионална Лаборатория – В. Търново, с цел определяне базовото състояние на
почвите в района на депото по показателите съгласно таблица №13Б.7. от КР №157-Н1/2011г.
Резултатите от анализа на пробата са отразени в Протокол от изпитване № 05-0716/21.12.2012 г.
и имат следното изражение отразено по-долу в табличната форма:

№
по
ред

Вид на изпитване/
характеристика

Единица на
величината

Стандарти/
валидирани методи

Код (№) на
извадката
по вх.-изх.
дневник

Резултати от
изпитването

(стойност,
неопределеност)

Стойност
и допуск

1 2 3 4 5 6 7
1 рН (Н2О) рН-единици БДС ISO 10390:2011 1086 П 6,59±0,10 -
2 арсен mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 10,7±0,7 -
3 хром mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 40,4±4,8 -
4 кадмий mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 0,17±0,02 -
5 олово mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 26,0±2,9 -
6 мед mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 25,6±2,3 -
7 никел mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 35,6±4,3 -
8 цинк mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 61,5±4,9 -
9 желязо % ВВЛМ 4004/2010 1086 П 2,41±0,20 -

Ø В изпълнение на Условие 11.1.2. от  КР №157-Н1/2011г. е направена Актуализация  на
„Програмата за управление на дейностите по отпадъците на Регионалното сдружение на
общините Габрово и Трявна, с период на действие: 2011-2015г.“. Актуализираната програма е
утвърдена от Директора на РИОСВ – В. Търново с писмо с изх. №2188 /03.07.2012г. и е приета
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на заседание на 06.08.2012г. от Регионалното сдружение на общините Габрово и Трявна за
управление на отпадъците.

Ø Подписан е Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR – 5112122-С001/
13.07.2012г. за реализацията на проект DIR – 5112122-1-66  „Изграждане на регионална система
за управление на отпадъците в регион Габрово”  по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие
на инфраструктурата за третиране на отпадъци” по Оперативна програма „Околна среда 2007-
2013г.”

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ, одобрена от ръководителя на Управляващия
орган- МОСВ възлиза на: 24 911 189,58лв. (от които 21 174 511,14лв. от ЕФРР и 3 736 678,44лв.
Национално съфинансиране от Държавния бюджет на Републикя България), а 1 324 456,72лв  е
собственото участие на двете общини, които ще ползват бъдещото регионално депо.

Срокът на договора е 38 месеца, считано от датата на неговото подписване.
В рамките на проекта се предвижда осъществяване на следните СМР дейности:

· Реконструкция на съществуващата клетка за депониране на отпадъци, разделяйки я на
два обособени участъка – стар който предстои да се рекултивира успоредно с изграждането на
нов участък за депониране;

· Изграждане на: външен довеждащ водопровод и ел. провод; бариера и административна
сграда; вътрешноплощадкови ВиК и ЕЛ мрежи; площадки за измиване ходовата част на
автомобили и контейнери; паркинг и складови площи; експлоатационен  и контролни пътища;
площадка за открито компостиране; площадка за сепариране на отпадъци; ограда и зелен пояс;
мониторингови сондажи;

· Комплексни  доставки и монтаж на: модулна ПСОВ, инсталация за изгаряне на депониен
газ и електронна автовезна, както и на др. вид оборудване обезпечаващо нормалното
функциониране на новоизградената регионална система за управление на отпадъците

През 2012 г. е сформирано Звено за изпълнение на проекта (ЗИП) и са стартирани
процедурите по обществените поръчки за избор на изпълнители, в резултат на което до края на
м. декември 2012 г. е изпълнено следното:

- избран е изпълнител на строително-монтажните дейности;
- избран е изпълнител на одит на проекта;
- открита е процедурата за строителен надзор и е започната оценката на постъпилите

оферти;
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- избран е изпълнител на авторски надзор;
- стартирала е подготовката на открита процедура за доставка и монтаж на оборудване;
- открита и прекратена е процедурата за изпълнение на мерки за информация и публичност;

стартирала е подготовката на нова процедура за изпълнение на мерки за информация и
публичност.

Инвестиционният проект е в пълно съответствие с целите и приоритетите на следните
стратегически и програмни документи, касаещи изпълнението на политика на Общността
в областта на околната среда и сектор „Отпадъци”:

- Национална стратегия за околна среда 2005–2014 г.;

- Национална стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата на Р. България и
Оперативен план за изпълнение за периода 2006 – 2015 г. (Инфраструктура, свързана с
опазването на околната среда);

- Национална програма за управление на дейностите по отпадъците за периода 2009 –
2013г.;

- Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране (2010-2020г.);

- Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и
разрушаване на територията на Р. България за периода 2011-2020 г.;

- Програма за опазване на околната среда на територията на Община Габрово (2007 –
2015г.);

- Програма за управление на дейностите по отпадъците на Регионалното сдружение на
общините Габрово и Трявна, с период на действие 2011-2015г.

- Програма за интегрирано управление на отпадъците на територията на Община Габрово
(2006 – 2013 г.) – I-ва Актуализация 2011г.(период на действие 2011-2013 г.);

- Програма за интегрирано управление на отпадъците на територията на Община Трявна, с
период на действие 2011 – 2015 г.

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията
Условие № 4 Капацитет на инсталациите
Условие 4.1. На притежателя на настоящото разрешително се разрешава да експлоатира
инсталацията по Условие 2. без да превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1.

Таблица 4.1.
№ Инсталация Позиция на

дейността по
Приложение
№ 4 на ЗООС

Капацитет
[t/24h]

Капацитет
[t]

1 Регионално депо за неопасни отпадъци за
общините Габрово и Трявна, включващо:

- Първи участък

5.4 67,5 397 428,06

По условие 4.1 от КР  - не са депонирани отпадъци в Първи участък от клетката за депониране.
Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

1. Инсталация за компостиране

1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на околната
среда
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Организационната структура, отнасяща се до управлението на околната среда за
докладвания период: от 01.01.2012г. до 31.12.2012г. на втория ГДОС, когато не е стартирало
строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините
Габрово и Трявна” и не е въведен в експлоатация Първи участък от клетката за депониране, е
следната:

- Кмет на Община Габрово
- Директор Дирекция „Инфраструктура и Екология”
- Ст. експерт Дирекция „Инфраструктура и Екология”

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията
РИОСВ – Велико Търново
Гр. Велико Търново 5002
Ул. „Никола Габровски” 68
Тел: 062 62 03 58
Факс: 062 / 62 37 84
e-mail: riosvt-vt@riosv.org

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията
Басейнова дирекция “Дунавски район” с център Плевен
гр. Плевен 5800
ул.”Чаталджа” № 60
тел: 064/ 885 100
факс: 064/ 803 279
e-mail: bd_dr_pl@yahoo.com

2. Система за управление на околната среда

Съгласно Условие № 5 от Комплексното разрешително операторът е длъжен да прилага
системата за управление на околната среда (СУОС) отговаряща на редица изисквания.
Основните и цели са спазване на всички нормативни изисквания за опазване на околната среда
и намаляване риска за човешкото здраве. Идентифициране и контрол на значимите екологични
аспекти: емисии в атмосферния въздух, отпадъчни води, управление на отпадъците
замърсяването на почвите, максимално използване на суровините и природните ресурси.
Постигането на тези цели се основава на принципите на оценка и управление на риска за
опазване на околната среда и опазване на човешкото здраве, предотвратяване на аварии и
управление на дейностите по опазване на околната среда. Имайки предвид, че за докладвания
период от 01.01.2012г. до 31.12.2012г., не е стартирало строителството на „Регионално депо за
неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна” и не е въведен в
експлоатация Първи участък от клетката за депониране, по-горе цитираната система за
управление на околната среда  не е приложима.

3. Използване на ресурси

През докладвания период от 01.01.2012г. до 31.12.2012г., не е стартирало строителството
на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и
Трявна” и не е въведен в експлоатация Първи участък от клетката за депониране,  в
резултат на което изискванията за ефективност на производствената дейност по отношение на
употребата на вода, енергия, суровини, спомагателни материали и горива на този етап не са
приложими.

mailto:riosvt-vt@riosv.org
mailto:bd_dr_pl@yahoo.com
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3.1 Използване на вода

Съгласно Условие 8.1.1. от КР, Община Габрово разполага единствено с Разрешително
за водовземане №11510285/03.12.2008г., издадено от Директор на Басейнова дирекция –
Плевен, на основание чл.44 ал.1, чл.50 ал.1, чл.52 ал.1.т.3 от Закона за водите и във връзка с
Наредба №1 от 10.10.2007г. за проучване, ползване и опазване на подземните води, но няма
изразходвано количество вода, тъй като не е започнало самото строителство и експлоатация на
Първи участък от бъдещото Регионално депо.

През докладвания период от 01.01.2012г. до 31.12.2012г., не е стартирало строителството
и на довеждащия водопровод с проектна дължина от 1915,54 м., който би следвало да захрани
бъдещата Регионална инсталация, респективно няма изразходвано количество вода за
производствени и питейно-битови нужди и съответно няма превишени количества вода,
съгласно определените в Таблица 8.1.2. и Условие 8.1.2. от КР.

Таблица 8.1.2.

Инсталация
Годишна норма за ефективност
при употребата на свежа вода,

m3/единица продукт

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Габрово и
Трявна, включващо: Първи участък 0,02

3.2 Използване на енергия

Не приложимо за отчетния период (от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.), не е стартирало
строителството, не е изграден довеждащ елпровод и не е въведен в експлоатация „Регионално
депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна - Първи
участък”, респективно няма използвана електроенергия за работа на инсталацията и няма
превишени количества на електроенергия, съгласно определените в Таблица 8.2. и Условие
8.2.1. от КР.

Таблица 8.2

Инсталация
Годишна норма за ефективност при

употребата на електроенергия,
[MWh/t депонирани отпадъци]

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините
Габрово и Трявна, включващо: Първи участък 0,032

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива

Не приложимо за отчетния период на втория ГДОС за 2012г.. Строителството на
„Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна -
Първи участък” не е започнало и същото не е влязло в експлоатация.
Не са използвани суровини, спомагателни материали и горива, съгласно Условие 8.3 от КР.

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

Не приложимо за отчетния период на втория ГДОС за 2012г.. Строителството на
„Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна -
Първи участък” не е започнало и същото не е влязло в експлоатация.
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Не са съхранявани суровини, спомагателни материали, горива и продукти, съгласно Условие
8.3.1. от КР.

4.  ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА

Не приложимо за отчетния период (от 01.01.2012г. до 31.12.2012г.). Строителството на
„Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна -
Първи участък” не е започнало и същото не е влязло в експлоатация.

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

Не приложимо за отчетния период (01.01.2012 –31.12.2012г.) - няма измерени количества
на замърсителите по Таблица 9.6.1.1. от Комплексното разрешително, съгласно изискванията
на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ). Освен това съгласно
Условие 9.6.2.2. от КР, представяне на Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни
вещества (ЕРЕВВ) и PRTR се изисква от датата на въвеждане в експлоатация на инсталацията, а
на този етап строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за
Общините Габрово и Трявна - Първи участък” не е започвало, респективно не е приложимо
докладване по същите условия.

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух.

За докладвания период на 2012г. (от 01.01.2012 до 31.12.2012г.) все още няма действащи
източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух, защото не е стартирало
строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините
Габрово и Трявна, включващо Първи участък от клетката за депониране”, респективно не са
закупени, доставени и монтирани планираните по проект:

- инсталация за изгаряне на биогаз, която по същество за в бъдеще ще представлява
точков източник на емисии при който дебита на отпадъчните газове от изпускащото устройство
към Инсталацията не трябва да превишават посочените в Таблици 9.2.4 стойности.

Таблица 9.2.4

Изпускащо
устройство
пореден №

Източник на отпадъчни
газове

Пречиствателно
съоръжение

Максимален
дебит на
газовете
(Nm3/h)

Височина на
изпускащото

устройство (m)

1 Инсталация за изгаряне на
биогаз на факел - 7 500 6,5

- не е изградена и предвидената по проект система от вертикални и хоризонтални
газоотвеждащи тръби с която предстои да се отвеждат образуваните газове от тялото на
депото на Първи експлоатационен участък към инсталацията за изгаряне на биогаз, тъй като все
още не е стартирало самото строителство на първи експлоатационен участък от клетката за
депониране и не е построена и предвидената по проект инсталация за изгаряне на биогаз;

- през докладвания период на 2012г. не е започнало строителството, не е построен и не е
пуснат в експлоатация планирания по проект Първи регионален участък от клетката за
депониране, т.е. в него не се депонират отпадъци и респективно няма източници на
неорганизирани емисии и интензивно миришещи вещества, респективно изпълнението на
Условие 9.3.4. от КР №157-Н1/2011г. за овлажняване с вода на участъците с неорганизирани
емисии и Условия 9.4.2. за запръстяване в края на работния ден на съответния дневния работен
участък на този етап не са приложими.

Във връзка с всичко гореизложено за докладвания период: от 01.01.2012 до
31.12.2012г. на настоящият първи ГДОС, като цяло не е приложимо отчитането по
Условия: 9.1., 9.2., 9.3., 9.4., 9.5. и 9.6. и на техните подусловия от КР №157-Н1/2011г.
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 4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води

За докладвания период на 2012г. (от 01.01.2012 до 31.12.2012г.) все още не е стартирало
строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините
Габрово и Трявна, включващо Първи участък от клетката за депониране”, нито е изпълнен
предвиденият по проект към него довеждащ водопровод който да го захрани с вода. Не са
построени и пречиствателните съоръжения представляващи задължителни елементи от
проектното решение и включващи: 1 бр. каломаслоуловител и 1 бр. модулна локална
пречиствателна станция за отпадни води (ЛПСОВ).

На терен през отчетната 2012 г. не са изграждани и въвеждани в експлоатация и
отделните елементи (подобекти) съставляващи цялостната регионална система за управление на
отпадъците, респективно към разглежданият отчетен период не е имало действащи източници
на емисии на отпадъчни води в т.ч. на:

- производствени отпадъчни води – формирани от бъдещите площадки за измиване на
сметовозните автомобили и контейнери, от дезинфекционния трап след каломаслоуловителя и
от компостиращата инсталация – които са предвидени за строителство по проект но все още не
са изпълнени;

- инфилтратни води от тялото на депото – уловени от предвидената за изпълнение по
проект дренажна система от перфорирани тръби, с чиято помощ същите е планирано да се
отвеждат към предстоящ за изграждане двукамерен черпателен резервоар, предназначен за
диференцирано събиране на инфилтратни води от първи и втори участък на клетката за
депониране, които води на свой ред е планирано да се отвеждат както следва: старият
инфилтрат отделен от втори участък  на клетката за депониране - да се прехвърля помпажно
към предстоящ за изграждане ретензионен басейн, а от там периодично да се препомпва и
разпръсква върху отпадъчното тяло на бъдещият Първи нов регионален участък от клетката за
депониране, а пресния инфилтрат образуван от Първи участък на клетката за депониране след
престой във втората камера на бъдещият черпателен резервоар - да се отвежда за пречистване
към предвиденото за изграждане по проект локално модулно пречиствателно съоръжение;

- битово-фекални води – формирани от предвидената по проект за изграждане
Административно-битовата сграда;

- дъждовни води – уловени от предвидената за изпълнение по проект система от поясни
канавки от площите с настилка и от бъдещият експлоатационен път;

След като през отчетната 2012г. не е имало действащи източници на отпадъчни
води, респективно не е формиран и поток от отпадъчни води, който след първично
пречистване през ЛПСОВ да се заусти в определената по проект точка заустване ТЗ №1 с
географски координати  N42°55'07.78897” Е 25°18'51.63220" - попадаща в сухо дере, приток
на р. Янтра (представляващо II-ра категория водоприемник) и при определените в таблица
10.1.2.1 Индивидуални емисионни ограничения за смесения поток от отпадъчни води към
Условие 10.1.2.1 от КР№157-Н1/2011г., както следва:

Таблица 10.1.2.1
Показател Индивидуални емисионни ограничения за смесен поток

отпадъчни води
Активна реакция рН 6,0 – 8,5
Неразтворени вещества 50 mg/dm3

Разтворим органичен въглерод 12 mg/dm3

БПК5 15 mg/dm3

ХПК (бихроматна) 70 mg/dm3

Азот (амониев) 2.0 mg/dm3

Азот нитратен 10 mg/dm3

Азот нитритен 0.04 mg/dm3

Общ азот 15 mg/dm3
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Фосфати 1.0 mg/dm3

Общ фосфор 2.0 mg/dm3

Арсен 0,05 mg/dm3

Олово 0,05 mg/dm3

Хром (шествалентен) 0,05 mg/dm3

Хром (общ) 0.05 mg/dm3

Живак 0,001 mg/dm3

Никел 0,2 mg/dm3

Цинк 5.0 mg/dm3

Кадмий 0,01 mg/dm3

Мед 0,1 mg/dm3

Феноли 0.05 mg/dm3

Цианиди 0.5 mg/dm3

Нефтопродукти 0.3 mg/dm3

Барий 1 mg/dm3

Молибден 0.5 mg/dm3

Селен 0,01 mg/dm3

Антимон 0.07 mg/dm3

Флуориди 1.5 mg/dm3

Хлориди 300 mg/dm3

Сулфати 300 mg/dm3

Във връзка с всичко гореизложено по т.4.3. озаглавена: “Емисии на вредни и опасни
вещества в отпадъчните води” за докладвания период: 01.01.2012–31.12.20112., като цяло не е
приложимо отчитането по Условия:10.1.,10.2.и 10.3. и по техните подусловия от КР№157-Н1/2011г.

Община Габрово притежава “План за собствен мониторинг за обект: “Реконструкция и
модернизация на съществуващото депо за ТБО в община Габрово, превръщайки го в регионално
за нуждите на общините Габрово и Трявна”, който е изготвен в съответствие с изискванията за
собствен мониторинг посочени в Условие 10.1.4 и Условие 10.2.3 от КР №157-Н1/2011г. и е
съгласуван в частта подземни води, повърхностни води и инфилтрат на обекта (с писмо с изх.
№420/17.02.2012 г.) от  Директора на Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски
район с център Плевен.

4.4. Управление на отпадъците

За докладвания период на 2012г. (от 01.01.2012 до 31.12.2012г.) не е стартирало строителството
на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна, включващо
Първи участък от клетката за депониране” – все още не са изградени и не се експлоатират предвидените
по проект: Първи регионален участък от клетката за депониране и площадката за временно съхранение
на отпадъци, респективно не е приложимо отчитане изпълнението на Условия: 11.1., 11.2., 11.3, 11.4.,
11.5., 11.6., 11.7, 11.8 и 11.9 и на техните подусловия от КР №157-Н1/2011г.

Условия по КР №157-Н1/2011г. Докладване
Условие 11.1.2. В срок до 6  месеца от влизане в
сила на настоящето разрешително притежателят
му да актуализира Програмата за управление на
дейностите по отпадъците, изискваща се по чл. 29
от ЗУО, съдържаща мерки съгласно чл. 31 от ЗУО
и в съответствие с условията на комплексното
разрешително, и да я представи за утвърждаване в
РИОСВ.

В изпълнение на Условие 11.1.2. от КР №157-
Н1/2011г. е направена Актуализация №1  на
„Програмата за управление на дейностите по
отпадъците на Регионалното сдружение на
общините Габрово и Трявна, с период на
действие:2011-2015г.“. Актуализираната про-
грама е утвърдена от Директора на РИОСВ –
В. Търново с писмо с изх. №2188 /03.07.2012г.
и е приета на заседание на 06.08.2012г. от
Регионал. сдружение на общините Габрово и
Трявна за управление на отпадъците.
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 4.5. Шум

Условие 11.6.4.2. В срок до 4 месеца от влизане в
сила на настоящето разрешително притежателят
му да актуализира Плана за експлоатация на
Регионално депо за неопасни отпадъци,
предназначено за целите на общините Габрово и
Трявна, съобразно условията в настоящето
разрешително и изискванията на Наредба
№8/24.08.2004г. за условията и изискванията за
изграждане и експлоатация на депа и други
съоръжения и инсталации

В рамките на приключил проект за Техническа
помощ финансиран по ос 2 на ОП “Околна среда
2007-2013г.” е изготвен Работен проект
озаглавен: “Реконструкция и модернизация на
съществуващото депо за ТБО в община Габрово,
превръщайки го в регионално за нуждите на
общините Габрово и Трявна”, съдържащ: “План
за експлоатация на Регионално депо за неопасни
отпадъци, предназначено за целите на общините
Габрово и Трявна”, изготвен в съответствие с
изискванията на Наредба №8/24.08.2004г. за
условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и други съоръжения и
инсталации.
Тъй като реализацията на Работният проект (в
периода: 2013-2014г.) предполага изпълнението
на строителни и монтажни работи свързани с
реконструкцията на депото успоредно с неговата
експлоатация, на избрания (в края на 2012 г.)
Изпълнител на строителството е възложено
изготвянето (до края на м. март 2013г.),  на
Актуализиран план за експлоатация на
депото, базиращ се на ново геодезично
заснемане на топографията на отпадъчното
тяло, с цел по-точно определяне на
остатъчните капацитети и свободните терени
от клетката за депониране, които ще се
усвояват през периода на изпълнение на
строителните дейности, до изграждането и
въвеждането в експлоатация на бъдещият
регионален участък от клетката за
депониране. Актуализираният план ще
съдържа и адекватен пакет от мерки
свързани с опазването на околната среда,
които ще се изпълняват в хода на самото
строителство.
Във връзка с гореизложеното за докладва-
ния период на настоящият ГДОС за 2012г. (от
01.01.2012г. до 31.12.2012г.)  не е приложимо
отчитане на Условие 11.6.4.2. от КР.

Условия по КР №157-Н1/2011г. Докладване
Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото
разрешително да докладва като част от ГДОС:
- оплаквания от живущи около площадката;
- резултатите от извършени през изтеклата

отчетна година наблюдения, в съответствие с
изискванията на чл.30,  ал.3  от Наредба №
54/13.12.2010г. 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 2011 г.;

За докладвания период през 2012г. (01.01.2012
–31.12.2012г.)  не е стартирало строителството
на „Регионално депо за неопасни отпадъци
предназначено за Общините Габрово и
Трявна”, не е въведен в експлоатация Първи
участък от клетката за депониране и не е
приложимо докладване по самото условие.
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 4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване
За докладвания период през 2012г. (от 01.01.2012 до 31.12.2012г.) не е стартирало

строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и
Трявна”,  респективно не е въведен в експлоатация Първи участък от клетката за депониране и не са
изградени определените за изпълнение по проект 3 бр. пунктове за мониторинг на подземните води (3бр.
пиезометри) с географски координати в точките на пробовземане, както следва:

- Контролен кладенец № 6, с географски координати N 42°55'19.19267", E 25°18'48.73233";
- Контролен кладенец № 7, с географски координати N 42°55'08.08406", E 25°18'50.64269" ;
- Контролен кладенец № 8, с географски координати N 42°55'13.09405", E 25°19'00.76986",

обозначени в приложение № 1.Б.1.8.1-1 от заявлението за издаване на настоящото КР№157-Н1/2011г., в
резултат  не е възможно и приложимо отчитане изпълнението на: Условие 13А “Опазване на
подземните води от замърсяване” и на неговите подусловия от КР №157-Н1/2011г. гласящи:

Ø В изпълнение на Условие 13Б.7.1. от Комплексно разрешително (КР) №157-
Н1/2011г., издадено на Община Габрово за изграждане и експлоатация на: “Регионално депо за
неопасни отпадъци, предназначено за общините: Габрово и Трявна”, включващо: „Първи
участък” (изпълняващ дейност, съгласно т.5.4. от Приложение №4 от Закона за опазване на
околната среда), през 2012 г. е определено и съгласувано с РИОСВ-В. Търново точното
разположение на постоянен Пункт №11, предназначен за бъдещ мониторинг на почвите на
територията на регионалната площадка по показателите: арсен, хром, кадмий, цинк,
желязо, мед, олово и никел (съгласно таблица №13Б.7. от КР №157-Н1/2011г.),

- установени несъответствия с поставените в
разрешителното максимално допустими нива,
причини за несъответствията, предприети/
планирани коригиращи действия.

Условия по КР №157-Н1/2011г. Докладване
Условие 13A.9.2.1. Обобщена информация за
изпълнението на Условие 13А.8.1. свързано с
провеждането на собствен мониторинг на подземните
води да се представя като част от ГДОС

През 2012г.  не е приложимо докладване
по същите условия, тъй като не е
започвало строителство и не е въвеждан
в експлоатация обекта: „Регионалното
депо за неопасни отпадъци предназна-
чено за Общините Габрово и Трявна,
включващ Първи участък от клетката за
депониране”

Условие 13A.9.4.1. Информация за изпълнението на
Условие 13.A.2. свързано с прилагането инструкция за
периодична проверка за наличие на течове от
тръбопроводи и оборудване, разположени на открито
да се представя като част от ГДОС.
Условие 13A.9.5. Информация за изпълнението на
Условие 13A.4. свързано с прилагането на инструкция
за отстраняване на разливи от вещества или препарати,
които могат да замърсят почвата/подземните води да се
представя като част от ГДОС.
Условие 13Б.7.1. Притежателят на настоящото
разрешително да извърши анализ за състоянието на
почвите на територията на площадка (базово
състояние), по показателите  посочени в Таблица 13Б.7.
Анализът на базовото състояние да бъде извършен в
постоянни пунктове за мониторинг на почвите,
разположението, на които да бъде съгласувано с
РИОСВ и ИАОС. За всички пунктове за мониторинг на
почвите да се определят географските координати

Изпълнено за отчетният период през
2012 г. (01.01.2012–31.12.2012г.)
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Таблица 13Б.7. Мониторинг на почвите
Показател Честота Примерен метод за анализ
pН Веднъж на три години ISO 10390:1994
Арсен* Веднъж на три години ISO 11047:1998
Хром* Веднъж на три години -
Кадмий* Веднъж на три години ISO 11047:1998
Цинк* Веднъж на три години ISO 11047:1998
Желязо* Веднъж на три години ISO 11260:1994
Мед* Веднъж на три години ISO 11047:1998
Олово* Веднъж на три години ISO 11047:1998
Никел* Веднъж на три години ISO 11047:1998

който графически е представен на картна основа в мащаб 1:2000 (върху чертеж озаглавен:
„План за собствен мониторинг”) със следните координати:

ПУНКТ №11 ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА МОНИТОРИНГ НА ПОЧВИ

Координатна система  - 1970 г. Координатна система – географска
WGS84 (елипсоид – ТО8 84)

Х (север) У (изток) N (ширина) E (дължина)

4666932.0260 8669678.0540 42°55’08.322” 25°18’50.415”

На 29.11.2012г. e извършено еднократно пробонабиране от горепосочения пункт от страна
на експерти от Регионалната лаборатория – В. Търново, с цел определяне базовото състояние на
почвите в района на депото по показателите съгласно таблица №13Б.7. от КР №157-Н1/2011г.
Резултатите от анализа на пробата са отразени в Протокол от изпитване № 05-0716/21.12.2012 г.
и имат следното изражение отразено по-долу в табличната форма:

№
по
ред

Вид на изпитване/
характеристика

Единица на
величината

Стандарти/
валидирани методи

Код (№) на
извадката
по вх.-изх.
дневник

Резултати от
изпитването

(стойност,
неопределеност)

Стойност
и допуск

1 2 3 4 5 6 7
1 рН (Н2О) рН-единици БДС ISO 10390:2011 1086 П 6,59±0,10 -
2 арсен mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 10,7±0,7 -
3 хром mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 40,4±4,8 -
4 кадмий mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 0,17±0,02 -
5 олово mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 26,0±2,9 -
6 мед mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 25,6±2,3 -
7 никел mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 35,6±4,3 -
8 цинк mg/kg ВВЛМ 4004/2010 1086 П 61,5±4,9 -
9 желязо % ВВЛМ 4004/2010 1086 П 2,41±0,20 -

Условия по КР №157-Н1/2011г. Докладване
Условие 13Б.7.2. Притежателят на настоящото
разрешително да обозначи на план на площадката,
разположението на постоянните пунктове за
мониторинг на почвите, три еднообразни екземпляра,
от който да представи с първия ГДОС.

Изпълнено – разположението на постоянния пункт за
мониторинг на почвите в района на бъдещото
регионално депо, графически е обозначен върху
картна основа в мащаб 1:2000 - върху чертеж
озаглавен: „План за собствен мониторинг”, който в
три еднообразни екземпляра се представя с втория
ГДОС.
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5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на КР
(ИППСУКР)

Комплексно разрешително №157-Н1/2011г. е издадено за изграждане на нов обект -
„Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за общините Габрово и Трявна,
включващо Първи участък” (изпълняващ дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 на
ЗООС) , за който не е необходим Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в
съответствие с условията на КР (ИППСУКР).

 6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях

За отчетният период през 2012 г. (01.01.2012–31.12.2012г.) не е стартирало самото
строителство на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и
Трявна” и не е въведен в експлоатация Първи участък от клетката за депониране, в резултат не
е приложимо докладване по Условие 16 и на всички подусловия към него от КР №157-
Н1/2011г., отнасящи се до прекратяване работата на инсталацията или на отделни части
от нея.

 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения

7.1. Аварии

През докладваната 2012 г. (01.01.2012–31.12.2012г.) не е започвало строителството на
„Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна” и не е
въвеждан в експлоатация Първи участък от клетката за депониране, респективно не е имало
аварии свързани с околната среда.

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

През докладваната 2012 г. (01.01.2012–31.12.2012г.) не е започвало строителството на
„Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна” и не е
въвеждан в експлоатация Първи участък от клетката за депониране, респективно не са
постъпвали оплаквания или възражения свързани с дейността на инсталацията, защото такава
дейност не е имало.

 8. Подпидване на годишния доклад

Изготвил:
            Искра Маджарска
            ст. експерт дирекция „ИЕ”

Съгласували:

инж. Марияна Костадинова
Директор на дирекция „ИЕ”

                     инж. Ренета Кънчева
            инж. еколог в ЗИП за ИРСУОРГ

                                                                                         Дата:            28.03.2013 г.



„РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ОБЩИНИТЕ ГАБРОВО И ТРЯВНА” - I участък

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2012г., за които е предоставено
комплексно разрешително № 157 – Н1/2011 г. на Община Габрово

- 19 -

Декларация

 Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в

Годишният доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2012г., за
които е предоставено: Комплексно разрешително № 157-Н1/2011г. на „Регионално депо
за неопасни отпадъци предназначено за общините Габрово и Трявна, включващо
Първи участък” (изпълняващ дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС)

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

този доклад на трети лица.

Подпис: ...................................................................                     Дата: 28.03.2013г.
                 (на лицето представляващо организацията)

Име на подписващия:  ТАНЯ ХРИСТОВА

Длъжност в организацията:   КМЕТ НА ОБЩИНА ГАБРОВО и ПРЕЦЕДАТЕЛ на
 „Регионално сдружение на Общините Габрово и Трявна за управление на отпадъците”
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Приложение 1

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR
№ CAS

номер
Замърсител Емисии(колона 1) Пренос на

замърсители извън
площадката
(колона 2)

Производство,
обработка или

употреба
(колона 3)

във въздух
(колона 1a)

във води
(колона 1b)

в почва
(колона 1c)

кг./год. кг./год. кг./год. кг./год. кг./год.

През докладвания период: 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. няма измерени количества на
замърсителите по Таблица 9.6.1.1. от Комплексното разрешително, съгласно изискванията
на Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ), както и не са
отчетени показатели на замърсители по таблица 1 от приложението на ГДОС, поради
неприложимост.

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух

Параметър Единица
НДЕ,

съгласно
КР

Резултати от мониторинг Честота на
мони-

торинг1)

Съответ-
ствие
Брой /
%

Непрекъснат
мониторинг

Периодичен
мониторинг

Всяка емисия*
докладвана в
таблица 1,
Колона 1
Прах/ФПЧ кг./год.

Други** кг./год.

През докладвания период, поради неприложимост на параметрите не е провеждан
мониторинг.

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води смесен поток отпадъчни води (производствени,
охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация

Параметър Единица НДЕ,
съгласно
КР

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответствие

Всяка емисия *,
докладвана в таблица 1,
колона 1

Дебит на
отпадъчните води

м3/ден
м3/час
м3/год.

Активна реакция рН

Неразтворени вещества
Разтворим органичен въглерод
БПК5

ХПК (бихроматна)
Други**

През докладвания период, поради неприложимост на параметрите не е провеждан
мониторинг.
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Таблица 4. Образуване на отпадъци

Отпадък Код Годишно количество Годишно количество
за единица продукт

Временно
съхране-

ние на
площад-

ката*

Транспор-
тиране

собствен
транспорт/

външна
фирма

Съответ-
ствие

Количества
определени

с Кр       с КР

Реално
измерено

Количества
определени

с КР

Реално
измерено

За докладвания период през 2012г. (01.01.2012–31.12.2012г.) не е стартирало
строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините
Габрово и Трявна”, не е въведен в експлоатация Първи участък от клетката за депониране
и не е изградена площадката за временно съхранение на отпадъци, в резултат не е
приложимо докладване на дейности свързани с образуването на отпадъци.

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци

Отпадък Код Оползотворяване
на площадката

Обезвреждане
на площадката

Име на външната фирмата
извършваща операцията по

оползотворяване/ безвреждане

Съответствие

За докладвания период през 2012г. (01.01.2012–31.12.2012г.) не е стартирало
строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините
Габрово и Трявна”, не е въведен в експлоатация Първи участък от клетката за
депониране, в резултат не е приложимо докладване на дейности свързани с
оползотворяването  и обезвреждането на отпадъци.

Таблица 6. Шумови емисии

Място на измерването Ниво на звуково
налягане в dB (А)

Измерено през деня/ нощта Съответствие

За докладвания период през 2012г. не е приложимо отчитане на дейности свързани с
шумови емисии, тъй като обекта за който е издадено КР №157-Н1/2011г. все още не е
достигнал до етапите на  строителство и експлоатация.

Таблица 7. Опазване на подземни води

Показател Точка на
пробовземане

Концентрация в
подземните води,

съгласно КР

Мерна
единица

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответствие

За докладвания период през 2012г. не е приложимо отчитане на дейности свързани с
опазване и мониторинг на подземните води, тъй като обекта за който е издадено КР
№157-Н1/2011г. все още не е достигнал до етапите на  строителство и експлоатация.
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Таблица 8. Опазване на почви

Показател Концентрация в
почвите

(базово състояние),
 съгласно КР

Пробовземна
точка

Резултати от
мониторинг

Честота на
мониторинг

Съответствие

рН (Н2О) 6,59±0,10 pH Пункт №11
с N (геогр. шир.)
42°55’08.322”
с E (геогр. д-на)
25°18’50.415”

- Веднъж на три
години

-

арсен 10,7±0,7 mg/kg - Веднъж на три
години

-

хром 40,4±4,8 mg/kg - Веднъж на три
години

-

кадмий 0,17±0,02 mg/kg - Веднъж на три
години

-

олово 26,0±2,9 mg/kg - Веднъж на три
години

-

мед 25,6±2,3 mg/kg - Веднъж на три
години

-

никел 35,6±4,3 mg/kg - Веднъж на три
години

-

цинк 61,5±4,9 mg/kg - Веднъж на три
години

-

желязо 2,41±0,20 % - Веднъж на три
години

-

За докладвания период през 2012г. не е приложимо отчитане на дейности свързани с
опазване и мониторинг на почвите, тъй като обекта за който е издадено КР №157-
Н1/2011г. все още не е достигнал до етапите на  строителство и експлоатация.

Таблица 9. Аварийни ситуации

Дата на
инцидента

Описание на
инцидента

Причини Предприети
действия

Планирани
действия

Органи, които са
уведомени

За докладвания период през 2012г. не е приложимо отчитането за Аварийни ситуации,
защото обекта за който е издадено КР №157-Н1/2011г. все още не е построен и въведен в
експлоатация.

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

Дата на
оплакването или

възражението

Приносител на
оплакването

Причини Предприети
действия

Планирани
действия

Органи, които
са уведомени

За докладвания период през 2012г. не е приложимо отчитането на оплаквания или
възражения, свързани с дейността на обекта за който е издадено КР №157-Н1/2011г., тъй
като същият не е  действащ обект.
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Речник на използваните термини

КР Комплексно разрешително
СК Сондажни кладенци
ТБО      Твърди битови отпадъци
РД Регионално депо
РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и водите
ИАОС      Изпълнителна агенция по околна среда
БД      Басейнова дирекция
ГК Газови кладенци
СУОС      Система за управление на околната среда
ЕРИПЗ        Регламент №166/ 2006 относно създаването на

     Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители


	По условие 4.1 от КР  - не са депонирани отпадъци в Първи участък от клетката за депониране.
	По условие 4.1 от КР  - не са депонирани отпадъци в Първи участък от клетката за депониране.
	Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС:

	Не са използвани суровини, спомагателни материали и горива, съгласно Условие 8.3 от КР.
	Не приложимо за отчетния период на втория ГДОС за 2012г.. Строителството на „Регионално депо за неопасни отпадъци предназначено за Общините Габрово и Трявна - Първи участък” не е започнало и същото не е влязло в експлоатация.
	Не са съхранявани суровини, спомагателни материали, горива и продукти, съгласно Условие 8.3.1. от КР.
	№
	CAS номер
	Замърсител
	Емисии(колона 1)
	Пренос на замърсители извън площадката(колона 2)
	Производство, обработка или употреба(колона 3)
	във въздух (колона 1a)
	във води (колона 1b)
	в почва (колона 1c)


