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БА Бедствия и аварии 
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В и К Водоснабдяване и канализация 
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околна среда) 

ГД "ПБЗН" - МВР Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на 

населението" – Министерство на вътрешните работи 

ГК Газов кладенец 

ЕРИПЗ Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители 

ЗООС Закон за опазване на околната среда 

ИА "БСА" Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" 

ИАОС Изпълнителна агенция по околна среда 

КР Комплексно разрешително 

ЛИВ Лаборатория за изпитване на води 

МОСВ Министерство на околната среда и водите 

НДНТ Най-добри налични техники 

ОП Общинско предприятие 

РИОСВ Регионална инспекция по околна среда и води 

СПИ Собствени периодични измервания 

СУОС Система за управление на околната среда 
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1. УВОД 

1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексното 

разрешително (КР):  

"Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово" 

1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията: 

с. Пайдушко, общ. Търговище, обл. Търговище  

местност "Кедик Балкан", имот № 000044 

1.3. Регистрационен номер на КР: 269-Н1/2014 г., 

актуализирано с Решение № 269-Н1-И0-А1/2015 г., 

поправено с Решение № 269-Н1-И0-А1-ТГ1/2016 г. 

1.4. Дата на подписване на КР: 20.05.2014 г. 

Дата на подписване на актуализация: 18.09.2015 г. 

Дата на подписване на поправка: 11.11.2016 г. 

1.5. Дата на влизане в сила на КР: 06.06.2014 г. 

Дата на влизане в сила на актуализация: 15.10.2015 г. 

Дата на влизане в сила на поправка: 13.12.2016 г. 

1.6. Оператор на инсталацията/Притежател на разрешителното: 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ 

1.7. Адрес, тел., факс, е-mail на собственика/оператора:  

7700, гр. Търговище, пл. "Свобода"  

тел.: 0601/68700, факс: 0601/62057  

е-mail: obshtina@targovishte.bg 

1.8. Извършващ дейностите по стопанисване на инсталацията: 

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "БКС-ТЪРГОВИЩЕ". 

1.9. Адрес, тел., факс, е-mail на ОП "БКС-ТЪРГОВИЩЕ" 

7700, гр. Търговище, ул. "Петлешков" № 27 

тел.: 0601/64040, факс: 0601/64041 

е-mail: bks_targovishte@mail.bg 

1.10. Лица за контакти: 

инж. Галин Дачев – Директор на ОП "БКС-ТЪРГОВИЩЕ" 

инж. Иванка Христова – Еколог в ОП "БКС-ТЪРГОВИЩЕ" 

1.11. Адрес, тел., факс, е-mail на лицата за контакти: 

7700, гр. Търговище, ул. "Петлешков" № 27 

Директор на ОП "БКС-ТЪРГОВИЩЕ": 

тел.: 0601/64040, факс: 0601/64041 

е-mail: g.dachev@abv.bg 

Еколог в ОП "БКС-ТЪРГОВИЩЕ": 

тел.: 0601/64043, факс: 0601/64041 

е-mail: iv.p.hristova@abv.bg 

mailto:obshtina@targovishte.bg
mailto:g.dachev@abv.bg
mailto:iv.p.hristova@abv.bg
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1.12. Кратко описание на дейностите, извършвани в инсталацията: 

На Регионално депо – Търговище се извършват дейностите по приемане и 

обезвреждане чрез депониране на неопасни отпадъци от бита и производствената дейност 

на територията на общините Търговище и Попово. 

Отпадъците се приемат по процедура и критерии, регламентирани с нормативните 

изисквания за депа за неопасни отпадъци. 

Депонирането на отпадъци се осъществява по утвърдена технология, определена с 

План за експлоатация на депото, обхващащ подготвителни работи, последователност на 

изграждане на отпадъчното тяло по работни площадки, организация на работа, техническа 

обезпеченост и др. 

Технологичният процес на обезвреждане на отпадъците включва следните основни 

фази: 

 разтоварване на отпадъците на определеното за натрупване място; 

 разстилане на пластове с дебелина 0,3 м; 

 уплътняване с булдозер до достигане на проектна плътност 2:1; 

 разстилане и уплътняване на изолиращ слой земни маси. 

Натрупването на отпадъците се извършва на клетки – дневни работни участъци с 

размери 10 х 8 м; височина 1,5 м уплътнени отпадъци и 0,25 м покривен земен слой.  

За запълване обема на депото се използва прогресивно-скатовият метод и 

площният метод. Съгласно плана, цялата площ за депониране на отпадъците се разделя на 

десет работни площадки – етажи. Поредната работна площадка лежи изцяло върху 

предходната. Всяка е с различна конфигурация, но са разчетени така, че да се осъществява 

плавен преход във височина, като се оформят странични  откоси с наклон  1:2,5. Всеки 

етаж е съставен от своя страна от множество допиращи се на една височина клетки. 

Заедно с нарастването на депото във височина се изменя и броят на клетките на всеки 

етаж. 

Основните дейности/процеси, които се извършват в инсталацията са следните: 

 Входящ контрол и отчетност на постъпващите на площадката отпадъци. 

 Прилагане на технологията на депониране, което обхваща: 

− определяне на работните площадки за натрупване на отпадъците; 

− изграждане на временни пътища до съответния работен участък; 

− осигуряване на покривен материал; 

− обработка и запръстяване на доставените за третиране отпадъци; 

− наблюдения на състоянието на тялото на депото: площ на депониране; ход и 

начин на разпределяне на отпадъците на пластове и хоризонти; запълване 

проектния капацитет на клетката за депониране. 

 Изграждане на вертикални газоотвеждащи кладенци, едновременно с натрупването 

на отпадъците. 

 Мониторинг на параметрите на околната среда, чрез периодичен контрол и анализ 

на: разхода на ресурси; емисии в атмосферата; обем и състав на отпадъчни и 

подземни води; вид, количество и състав на депонираните отпадъци; нива на шума; 

състяние на почвите. 
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1.13. Производствен капацитет на инсталацията: 

Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово,                 

гр. Търговище е инсталация, попадаща в обхвата на точка 5.4 от Приложение № 4 на  

ЗООС – "Депа, приемащи над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 

25 000 тона, с изключение на депа за инертни отпадъци".  

Определеният в Условие 4.1. на комплексното разрешително максимален капацитет 

на инсталацията и годишното количество депонирани отпадъци са посочени в таблицата: 

№ ИНСТАЛАЦИЯ 

Позиция на 

дейността по 

Приложение 4 

на ЗООС 

КАПАЦИТЕТ 

съгласно  

КР 269-Н1/2014 г. 

Количество 

депонирани отпадъци 

за 2017 г. 

[t] [t/24 h] [t] 

1. 

Регионално депо за 

неопасни отпадъци за 

общините Търговище и 

Попово – гр. Търговище  

5.4 86 474 000 21 262,970 

Среднодневното количество отпадъци, приемани за обезвреждане през 2017 година 

е 59 тона, а общото количество натрупани отпадъци за периода на експлоатация на депото 

(от 02.08.1996 год. до 01.01.2018 год.) е приблизително 460 669 тона. 

Измерването и изчисляването на годишното количество депонирани отпадъци за 

Регионално депо – Търговище се извършва съгласно инструкция, изготвена по Условие 

4.2.1. от разрешителното.  

1.14. Организационна структура на предприятието, отнасяща се до управлението 

на околната среда: 

 Директор на ОП "БКС-Търговище"; 

 Ръководител отдел "Чистота" в ОП "БКС-Търговище"; 

 Еколог в ОП "БКС-Търговище"; 

 Началник склад – Регионално депо.  

1.15. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията: 

РИОСВ – Шумен 

9700, гр. Шумен, ул. "Съединение" № 71 

тел.: 054/874913, факс: 054/876840 

e-mail: riosv-shn@icon.bg 

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

Басейнова дирекция "Черноморски район" 

9000, гр. Варна, ул. "Панагюрище" № 17 

тел.: 052/631447, факс: 052/631448 

e-mail: bdvarna@bsbd.org 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

Работата на инсталацията и емисиите в околната среда се контролират и поддържат 

чрез прилагането на Система за управление на околната среда, съобразена с изискванията 

на приложимите заключения за НДНТ и отговаряща на условията в комплексно 

разрешително № 269-Н1-И0-А0/2014 г., актуализирано с решение № 269-Н1-И0-А1/2015 г., 

поправено с Решение №  269-Н1-И0-А1-ТГ1/2016 г. 

mailto:riosv-shn@icon.bg
mailto:bdvarna@bsbd.org
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2.1. СТРУКТУРА И ОТГОВОРНОСТИ: 

Отговорностите и пълномощията на работещите в ОП "БКС-Търговище" се 

определят от Директора. Длъжностните лица имат задължения и отговорности, които 

отговарят на тяхната квалификация, компетентност, умения и опит.  

С цел ефективно функциониране на СУОС са определени персоналът, който 

извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в комплексното разрешително 

и лицата, отговорни за изпълнението на условията в разрешителното. Изготвени са 

списъци на тези лица. При всяка промяна на персонала/лицата или отговорностите, 

списъците се актуализират своевременно. 

Организационна структура: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отговорности: 

Директор 

Ръководи и контролира цялостната дейност, свързана с изпълнението на ангажиментите 

на общинското предприятие, в качеството си на оператор на инсталацията, както и за  

ефективното функциониране, поддържане и непрекъснато подобряване на Системата за 

управление на околната среда. Осъществява комуникационна и функционална връзка 

между предприятието и Община Търговище, други външни държавни или общински 

организации и фирми. Представя, популяризира и защитава приетата и утвърдена 

екологична политика на БКС–Търговище. 

Ръководител отдел Чистота 

Организира, ръководи, осигурява, контролира, отговаря за изпълнението на всички 

дейности по експлоатацията, поддръжката и стопанисването на площадката на депото, за 

предотвратяване и действия при аварийни ситуации.  

Отговорник по Управление на Околната Среда - Еколог 

Организира и участва в провеждането на собствения мониторинг, проверките за 

съответствие на условията за работа на инсталацията, съобразно изискванията на 

Комплексното разрешително, нормативните разпоредби за опазване на околната среда и 

Д И Р Е К Т О Р 

Отговорник по УОС - 

ЕКОЛОГ 

Ръководител отдел 

Чистота 

Началник склад – 

Регионално депо 

Оператор на  

везна 

Машинист на 

специална техника 

 

Общ работник 
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рационалното използване на природните ресурси. Уведомява директора и всички 

заинтересовани страни за превишение в нормите, причините за възникването им и 

методите за отстраняването им. Организира воденето на отчетност, документирането и 

съхраняването на данните от изпълнение на дейностите по експлоатация, поддържане и 

мониторинг. Изготвя анализи, отчети и доклади. 

Началник склад – Регионално депо  

Отговаря за цялостната организация на работа и експлоатация на инсталацията, за разхода 

на ресурси, за контрола на постъпващите за депониране или оползотворяване отпадъци и 

спазване технологията на депониране, за предотвратяване и действия при аварийни 

ситуации. 

Общ работник и оператор на везна 

Отговаря за измерване на постъпващите за депониране или оползотворяване отпадъци и за 

коректно отразяване в съответната документация. Изготвя месечните отчети за 

количеството и вида на приетите на територията на площадката отпадъци. Следи за 

поддържане чистотата в района на Регионално депо – Търговище. 

Машинист на специална техника  

Отговаря за разриване, уплътняване и запръстяване на отпадъците, спазване 

технологичната последователност при изграждане на тялото на депото, контролира 

техническото състояние на използваната тежка техника. 

2.2. ОБУЧЕНИЕ  

Ежегодно се определят потребностите на персонала от обучение и се изготвя 

годишен план, съобразен с организационната структура и дефинираните отговорности на 

работещите на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и 

Попово". 

Проведените през 2017 година обучения включват:  

 Поддържане знанията на персонала, относно задълженията и отговорностите, при 

изпълнение на конкретните дейности по условията в комплексното разрешително, 

основните положения на СУОС, прилагане на разработените инструкции, 

документи използвани в системата, включително и записите изготвяни/получавани 

на съответното работно място и др. 

 Организация на дейностите по обезвреждане на отпадъците и мероприятията по 

опазване компонентите на околната среда, за всяко отделно работно място.  

 Приложими нормативни изисквания по управление на отпадъците – задължения и 

отговорности при извършване на дейности свързани с образуване, събиране, 

транспортиране и третиране на отпадъци, включително контролът върху тези 

дейности, отчетност и предоставяне на информация. 

 Безопасност и здраве при работа и действия при кризисни ситуации в съоръжения и 

инсталации за обезвреждане на отпадъци. 

2.3. ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ 

Обменът на информация между различните нива и различните длъжности в 

организацията, както и със заинтересованите страни, се осъществява по реда, указан в 

инструкциите от СУОС.  
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С цел осигуряване на процесите на комуникация, на депото се поддържат и са 

достъпни за всички служители:  

 Актуален списък с имена, длъжност, местоположение на работното място и 

телефон за контакт на лицата, отговорни за изпълнение на условията в 

разрешителното; 

 Списък на органите/лицата, които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията 

на разрешителното, техните адреси и начини за контакт (включително за спешни 

случаи). 

При аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с 

комплексното разрешително или с нормативен акт норми на изпускане на замърсяващи 

вещества в околната среда, след установяване на вида на замърсяващите вещества и 

размера на замърсяването, се уведомяват областния управител, кмета на общината, 

РИОСВ, Басейнова дирекция и органите на ГД "ПБЗН" – МВР. 

Периодично, резултатите от проведения собствен мониторинг, се представят в 

Общините Търговище и Попово, а в частта "Води" – и в РИОСВ и Басейнова дирекция.  

Всички документи, съгласно нормативните изисквания за предоставяне на 

информация, се изготвят в няколко еднообразни екземпляра, като един остава на 

съхранение в ОП "БКС-Търговище", а останалите се изпращат съответно в ИАОС, 

РИОСВ, Басейнова дирекция, Община Търговище и Община Попово.  

2.4. ДОКУМЕНТИРАНЕ 

Съставен е актуален списък на нормативната уредба по околна среда, 

регламентираща работата на инсталацията. 

Изготвен е списък на инструкциите и документите, влизащи в обхвата на СУОС. 

Списъкът съдържа данни с наименованието на документа, броят на контролираните 

копия, лицата на които са предоставени, както и лицата, отговорни за тяхното изпълнение. 

Към оригинала на всеки документ е приложен лист за регистрация на измененията и 

абонатите. 

2.5. УПРАВЛЕНИЕ НА ДОКУМЕНТИ 

Разработена е инструкция за управление на документите. Тази инструкция 

определя начините за управление на документите, изисквани с разрешителното, както и 

всички други документи, свързани с работата на Регионално депо – Търговище, 

използвани в предприятието. Обхванати са етапите на създаване, преглед, одобряване, 

съхранение, разпространение, архивиране, преразглеждане и актуализация в случаи на 

промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталациите и 

оборудването, изземване и/или унищожаване на невалидната  документация. 

2.6. ОПЕРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с 

разрешителното. Контролът по прилагането им, както и дейностите по съхраняване на 

протоколите и на документите, са възложени на съответните длъжностни лица. 
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Оригиналите на инструкциите, се съхраняват в писмен вид от отговорника по УОС 

– еколога на ОП "БКС-Търговище". Копия на инструкциите, касаещи изпълнението на 

определени дейности, са предоставени на лицата, отговорни за прилагането им.  

При поискване, документите на СУОС се представят на компетентния орган. 

2.7. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕ, ПРОВЕРКА И КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

За да се осигури реализация на процесите в съответствие с изискванията в 

комплексното разрешително, са изготвени и се прилагат: 

 Инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели, съгласно 

условията на разрешителното. В тях е регламентиран редът, отговорностите, 

периодичността за осъществяване на наблюденията. 

 Инструкции за периодична оценка на съответствието на стойностите на 

емисионните и технически показатели с определените в условията на 

разрешителното. 

 Инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия и 

предприемане на коригиращи действия. С тази инструкция се определя редът, 

компетенциите и отговорностите на персонала за идентифициране и управление на 

несъответсвията, както и предприемане на коригиращи действия за отстраняване на 

причините, довели до тях и за предотвратяване на повторното им възникване. 

 Инструкция за периодична оценка на наличие на нови нормативни разпоредби към 

работата на инсталацията, произтичащи от нови нормативни актове, уведомяване 

на ръководния персонал за предприемане на необходимите организационни/ 

технически действия за постигане съответствие с тези нормативни разпоредби. 

2.8. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

Прилага се инструкция за аварийно планиране и действия при аварии.  

На базата на инструкцията е разработен План за действие при бедствия и аварии 

(БА), който е утвърден от Директора на ОП "БКС-Търговище" и е съгласуван от Районно 

управление на дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението". С него се 

очертават действията за осигуряване защитата на персонала, населението и околната среда 

при бедствия и извънредни ситуации, при прогноза за вероятни такива, които могат да 

възникнат на територията на "Регионално депо за неопасни отпадъци на общините 

Търговище и Попово". Планът е съобразен с реалните възможности на предприятието за 

провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. Направена е 

оценка и анализ на потенциалните опасности при БА, набелязани са мероприятията и 

мерките за предотвратяване/ограничаване на въздействието върху живота и здравето на 

хората и околната среда, регламентирани са ролите и задълженията на длъжностните лица 

при обявяване на извънредна ситуация, определени са средствата и ресурсите, 

необходими за изпълнение на предвидените мерки, определен е начинът на 

взаимодействие между органите и групите за действия при БА, редът за известяване на 

персонала, на компетентните органи и на екипите от единната спасителна система. 
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На достъпни за всички служители места са разположени планът с пътищата за 

евакуация, схемата за оповестяване и техническите средства за овладяване на 

извънредните ситуации.  

През 2017 година е организирано обучение на работещите за защита при бедствия 

и проиграване на плана за действие при БА. 

2.9. ЗАПИСИ 

Всички записи, които се изискват с комплексното разрешително се управляват от 

ОП "БКС-Търговище". Управлението на записите се осъществява по реда, описан в 

съответните инструкции по управление, което включва: 

 форма, съдържание и обхват на информацията; 

 компетентностите и отговорностите на длъжностните лица за конкретните записи; 

 достъп до записите; 

 събиране, съхранение, поддържане, разпространение. 

Определен е начинът за документиране и съхранение на данните от: 

 прилагането на инструкциите за експлоатация и поддръжка на депото; 

 наблюдението на показателите и резултатите от оценката на съответствието с 

изискванията на условията в комплексното разрешително; 

 прилагане на инструкцията за периодична оценка на наличие на нови нормативни 

разпоредби към работата на инсталацията и предприемане на необходимите 

организационни/технически действия за постигане на съответствие с нормативните 

разпоредби; 

 причините за установените несъответствия и предприетите коригиращи действия; 

 от преразглеждането и/или актуализацията на инструкциите за работа на 

технологичното/пречиствателното оборудване. 

Изготвен е Списък на документите, доказващи съответствие с условията на 

разрешителното, в който срещу наименованието на всеки документ са отразени и 

длъжностните лица, отговорни за съставянето и съхранението им, и срока на съхранение. 

2.10. ДОКЛАДВАНЕ 

Резултатите от изпълнение на условията по комплексно разрешително № 269-Н1/ 

2014 г., актуализирано с Решение № 269-Н1-И0-А1/2015 г., поправено с Решение № 269-

Н1-И0-А1-ТГ1/2016 г., се докладват ежегодно в ГДОС. Докладът се изготвя съгласно 

Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

комплексно разрешително, утвърден със Заповед № РД-806 от 31.10.2006 год. на 

министъра на околната среда и водите, и се представя от оператора на инсталацията – 

Община Търговище.  

При необходимост и при поискване, на компетентните органи се предоставя 

допълнителна информация относно изпълнението на условията в разрешителното. 

2.11. АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

През изтеклата година няма влезли в сила решения за изменение на комплексното 

разрешително за Регионално депо – Търговище, както и нормативни разпоредби, които да 

налагат актуализация на внедрената Система за управление на околната среда. 
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3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3.1. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДА 

Използването на вода за производствени и питейно-битови нужди, става 

единствено чрез доставка на вода от градската водопроводна мрежа, въз основа на 

актуален договор № Д-01-568/11.07.2007 год., сключен между "Водоснабдяване и 

канализация" ООД, гр. Търговище и Община Търговище.  

Разработена е инструкция за експлоатация и поддръжка на системата за измиване 

на специализираната техника, сметоизвозващите автомобили и контейнерите за битови 

отпадъци, както и за оросителната система за оросяване на площадката около стопанските 

сгради, която е основен консуматор на вода за производствени нужди. 

С цел предотвратяване и намаляване загубите на вода се прилага Инструкция за 

извършване на проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа на 

площадката, установяване на течове и предприемане на действия за тяхното отстраняване. 

Инструкцията обхваща отговорностите, вида и периодичността на извършвания контрол 

на отделните съоръжения и експлоатационни възли на водопроводната мрежа. 

Отчитане количеството на използваната вода на площадката се извършва чрез 

измервателно устройство – водомер, монтиран във водомерна шахта в стопански двор. 

Показанието на водомерното устройство се заснема ежемесечно от началник склад – 

Регионално депо, съвместно с представител на В и К дружеството.  

В изпълнение на Условие 8.1.5.2. от КР, е изготвена Инструкция за измерване/ 

изчисляване и документиране на изразходваните количества вода за производствени 

нужди. Данните от прилагането на инструкцията се вписват в дневник и включват 

следната информация: 

 Месечна/годишна консумация на вода за производствени нужди за инсталацията; 

 Стойността на месечната/годишната норма за ефективност при употребата на 

производствена вода за инсталацията. 

Прилага се разработена по Условие 8.1.5.3. Инструкция за оценка на 

съответствието на изразходваните количества вода за производствени нужди при работа 

на инсталацията с определените в комплексното разрешително, включително установяване 

на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Съгласно 

периодичността определена в инструкцията, през годината са извършени 12 бр. оценки. 

Несъответствия не са констатирани. Резултатите от изпълнението на инструкцията са 

документирани. 

В следваща таблица са посочени данните за използването на вода през 2017 година 

– месечно и общо за годината: 

2017 година 

МЕСЕЦ 

НОРМА НА 

ЕФЕКТИВНОСТ, 
съгласно КР 

[m³/t] 

КОЛИЧЕСТВО 

ИЗПОЛЗВАНА 

ВОДА
1
 

[m³] 

КОЛИЧЕСТВО 

ДЕПОНИРАНИ 

ОТПАДЪЦИ
2
 

[t] 

СТОЙНОСТ НА 

НОРМАТА НА 

ЕФЕКТИВНОСТ
3
 

[m³/t] 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

ЯНУАРИ 0,132 14 882,650 0,016 ДА 

ФЕВРУАРИ 0,132 22 1 404,180 0,016 ДА 

МАРТ 0,132 28 1 794,200 0,016 ДА 

АПРИЛ 0,132 27 1 644,990 0,016 ДА 

МАЙ 0,132 29 1 908,480 0,015 ДА 

ЮНИ 0,132 28 1 754,920 0,016 ДА 

ЮЛИ 0,132 28 1 956,340 0,014 ДА 



ГДОС ЗА 2017 ГОДИНА ПО КР № 269-Н1/2014 Г. 

ЗА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ТЪРГОВИЩЕ И ПОПОВО" 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ    13 

гр. Търговище, пл. "Свобода" 

тел.: 0601/68700, факс: 0601/62057, e-mail: obshtina@targovishte.bg 

АВГУСТ 0,132 19 2 531,440 0,008 ДА 

СЕПТЕМВРИ 0,132 18 2 052,150 0,009 ДА 

ОКТОМВРИ 0,132 12 1 809,980 0,007 ДА 

НОЕМВРИ 0,132 13 1 860,020 0,007 ДА 

ДЕКЕМВРИ 0,132 17 1 663,620 0,010 ДА 

ОБЩО ЗА 

ГОДИНАТА: 
0,132 255 21 262,970 0,012 ДА 

1
 Годишната консумация на вода за производствени нужди е изчислена като сума от месечните 

количества използвана вода. 
2
 Годишното количество депонирани отпадъци се определя като сума от количествата депониран 

отпадък за 12
-те

 месеца. 
3
 Месечната/годишната стойност на нормата за ефективност е изчислена, като количеството 

консумирана вода за месеца/годината е разделена на количеството депонирани отпадъци за същия 

месец/същата календарна година. 

Наблюденията и проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа 

се отразяват в Протокол. В същия протокол се вписват причините за повреди (при 

установяване на такива) и се предлагат коригиращи мерки за отстраняване на възникнали 

проблеми. При плановите проверки през изминалата година, не са констатирани течове 

или други нарушения по водопроводната мрежа. 

Резултатите от изпълнението на инструкцията за поддържане и експлоатация на 

системите, които са основен консуматор на вода за производствени нужди се 

документират и съхраняват. При поискване същите се предоставят на компетентните 

органи. 

Измерените количества използвана вода за 2017 година, изчислената стойност на 

годишната норма за ефективност и резултатите от оценката на съответствието с 

определените в разрешителното разходни норми са докладвани в таблица 3.1.  

Таблица 3.1. 

ИЗТОЧНИК НА 

ВОДА: 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

НОРМА НА 

ЕФЕКТИВНОСТ, 
съгласно КР 

[m³/t] 

ИЗПОЛЗВАНО 

ГОДИШНО 

КОЛИЧЕСТВО 

[m³] 

СТОЙНОСТ НА 

ГОДИШНАТА 

НОРМА ЗА 

ЕФЕКТИВНОСТ
*
 

[m³/t] 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

Градска 

водопроводна 

мрежа 

- 0,132 255 0,012 ДА 

* Годишната стойност на нормата за ефективност е изчислена, като количеството консумирана вода за 

календарната година е разделена на количеството депонирани отпадъци за същата календарна година. 

Използваната вода за работа на инсталацията, не превишава допустимото 

количество за единица продукт, посочено в Условие 8.1.2. от комплексното разрешително. 

3.2. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕНЕРГИЯ 

Основен консуматор на електроенергия за Регионално депо – Търговище, са 

електропреобразувателните части на електрическа помпа за вода. За тяхната експлоатация 

и поддръжка се прилага инструкция, разработена съгласно Условие 8.2.1.1. от КР. 

В изпълнение на Условие 8.2.2.1. се прилага Инструкция, осигуряваща измерване и 

документиране на изразходваните количества електроенергия за производствени нужди.  
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Употребеното количество електроенергия се отчита ежемесечно по електромер, 

монтиран на мачтов трафопост в стопанския двор на депото. Данните се отразяват в 

дневник. Записите включват: 

 Месечна/годишна консумация на електроенергия за производствени нужди за 

инсталацията; 

 Стойността на месечната/годишната норма за ефективност при употребата на 

електроенергия за инсталацията. 

Прилага се Инструкция за оценка на съответствието на измерените количества 

консумирана електроенергия, с определените такива в Условие 8.2.1., в това число 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия 

за отстраняването им. В инструкцията е предвидено оценката на съответствие на 

използваната електроенергия с допустимите по КР стойности да се извършва ежемесечно. 

През отчетния период са направени 12 бр. оценки. Несъответствия не са констатирани. 

Резултатите от изпълнението на инструкцията са документирани.  

В следваща таблица е представена информация за използването на електроенергия 

през 2017 година – месечно и общо за годината: 

2017 година 

МЕСЕЦ 

НОРМА НА 

ЕФЕКТИВНОСТ, 
съгласно КР 

[МWh/t] 

КОЛИЧЕСТВО 

ИЗПОЛЗВАНА 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
1
 

[МWh] 

КОЛИЧЕСТВО 

ДЕПОНИРАНИ 

ОТПАДЪЦИ
2 

[t] 

СТОЙНОСТ НА 

НОРМАТА НА 

ЕФЕКТИВНОСТ
3
  

[МWh/t] 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

ЯНУАРИ 0,58 0,376 882,650 0,000426 ДА 

ФЕВРУАРИ 0,58 0,319 1 404,180 0,000227 ДА 

МАРТ 0,58 0,262 1 794,200 0,000146 ДА 

АПРИЛ 0,58 0,206 1 644,990 0,000125 ДА 

МАЙ 0,58 0,213 1 908,480 0,000112 ДА 

ЮНИ 0,58 0,191 1 754,920 0,000109 ДА 

ЮЛИ 0,58 0,213 1 956,340 0,000109 ДА 

АВГУСТ 0,58 0,202 2 531,440 0,000080 ДА 

СЕПТЕМВРИ 0,58 0,210 2 052,150 0,000102 ДА 

ОКТОМВРИ 0,58 0,219 1 809,980 0,000121 ДА 

НОЕМВРИ 0,58 0,505 1 860,020 0,000272 ДА 

ДЕКЕМВРИ 0,58 0,265 1 663,620 0,000159 ДА 

ОБЩО ЗА 

ГОДИНАТА: 
0,58 3,181 21 262,970 0,0001 ДА 

1 
Годишната консумация на електроенергия за производствени нужди е изчислена като сума от месечните 

количества използвана електроенергия.  

2
 Годишното количество депонирани отпадъци се определя като сума от количествата депониран 

отпадък за 12
-те

 месеца. 

3 
Месечната/годишната стойност на нормата за ефективност е изчислена, като количеството 

консумирана електроенергия за месеца/годината е разделена на количеството депонирани отпадъци за 

същия месец/същата календарна година. 

За удостоверяване на резултатите от изпълнението на инструкцията за 

експлоатация и пъддръжка на електрическа помпа за вода, основен консуматор на 

електроенергия, се съставят протоколи. През годината са извършени две планирани 

проверки, при които не са установени нередности. 
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Изчислената стойност на годишната норма за ефективност при употребата на 

електроенергия за 2017 година и резултатите от оценката на съответствието с 

определената в разрешителното, са отразени в таблица 3.2.  

Таблица 3.2. 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ/ 

ТОПЛОЕНЕРГИЯ 

НОРМА НА 

ЕФЕКТИВНОСТ, 

съгласно КР 

[МWh/t] 

СТОЙНОСТ НА 

ГОДИШНАТА НОРМА ЗА 

ЕФЕКТИВНОСТ 

[МWh/t] 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ 0,58 0,0001 ДА 

* Годишната стойност на нормата за ефективност е изчислена, като количеството консумирана енергия 

за календарната година е разделена на количеството депонирани отпадъци за същата календарна година. 

За отчетния период няма превишаване на допустимата разходна норма.  

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

4.1. ДОКЛАД ПО ЕВРОПЕЙСКИЯ РЕГИСТЪР НА ЕМИСИИТЕ НА ВРЕДНИ 

ВЕЩЕСТВА (ЕРЕВВ) И PRTR 

 В комплексното разрешително за Регионално депо, гр. Търговище е заложено 

докладване, съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 166/2006 за създаването на 

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите (ЕРИПЗ) на емисиите 

от площадката в атмосферния  въздух. 

Данните за годишното изпускане на замърсители от площадката, са отразени в 

Таблица 1. от Приложение 1. Показателите, за които емисионният праг не е превишен е 

маркиран с „–”, а в скоби е посочено измереното/изчислено годишно количество. За 

замърсителите, които превишават определения праг, в таблицата е вписана стойността, с 

която този праг е надвишен. 

Докладваните замърсители в атмосферния въздух са Метан (СН4),  Въглероден 

диоксид (СО2), Амоняк (NH3) и Неметанови летливи органични съединения (NMVOC). 

Същите са определени по Допълнение 4 на Ръководен документ за приложението на 

ЕРИПЗ, като годишните им количества са изчислени в съответствие с утвърдена от МОСВ 

методика – Ръководство за инвентаризация на емисии EMEP/CORINAIR. 

Използвана е следната формула: 

Е [кг/год.] = ЕF [кг/тон] * A [тон/год.] 

където: Е – емисия на замърсител; 

ЕF – емисионен фактор (коефициент) за съответния замърсител; 

A – количество депонирани отпадъци. 

Приложената методология на изчисление и стойностите на емисионните фактори 

(ЕF) са за дейност с код на процес (SNAP CODE) 090400 – Депа за отпадъци.  

В Таблица 4.1. са представени стойностите за 2017 год. на отделните величини по 

формулата, изчислените годишни количества на замърсителите във въздуха и съответните 

емисионни прагове, съгласно Приложение ІІ на Регламент (ЕО) № 166/2006 г. на 

Европейския парламент и на Съвета.   
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Таблица 4.1. 

ЗАМЪРСИТЕЛ 

Годишно 

количество 

депонирани 

отпадъци 

[тон/година] 

Емисионен 

фактор 

[кг/тон] 

Количество 

замърсител 

[кг/година] 

Емисионен 

праг 

[кг/година] 

Надвишаване 

на  

емисионния 

праг 

[кг/година] 

A ЕF Е = ЕF * A   

Метан 

(СН4) 
21 262,970 92,0 1 956 193 100 000 1 856 193 

Въглероден 

диоксид 

(СО2) 

21 262,970 185,0 3 933 649 100 милиона НЕ 

Амоняк 

(NH3) 
21 262,970 3,2 68 042 10 000 58 042 

Неметанови 

летливи 

органични 

съединения 

(NMVOC) 

21 262,970 0,04 851 100 000 НЕ 

Инфомация за всяко вещество е докладвана в Таблица 1. от Приложение 1. 

4.2. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

4.2.1. Работа на пречиствателното оборудване 

През 2014 год. е разработен проект за изграждане на газоотвеждаща система на 

съществуващата клетка на Регионално депо – Търговище. Въз основа на направените в 

проекта изчисления за дебита на биогаз и обемната концентрация на метан в него, е избран 

типът на пречиствателното съоръжение – инсталация за изгаряне на биогаза със затворен 

тип на факела "HOFGAS Sparky M". Инсталацията е компактно съоръжение и се използва 

за депа за битови отпадъци, при които не е възможно оползотворяването на газа. 

Осигурява контролирано горене при температури между 1000 и 1200°C, като с това 

гарантира спазването на европейските регламенти за емисии. Ако след изпълнението на 

горния изолиращ екран на депото се установи, че количеството на газовите емисии 

(съответно на метан) е под прогнозното, то може да се използва друг тип инсталация за 

изгаряне на биогаз. Предвид това, за пречиствателното съоръжение не са определени 

технологичните параметри, осигуряващи оптималната му работа, техните стойности и 

честотата на мониторинг. 

Към настоящия момент на площадката не се експлоатира пречиствателно 

съоръжение и паспортни данни за него не са налични. 

Прилагането на иструкциите по Условие 9.1.2.2. и Условие 9.1.4.1., относно 

поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри на пречиствателното 

съоръжение и периодична оценка на съответствието на измерените стойности на 

контролираните параметри с определените оптимални такива, както и документирането и 

докладването на резултатите от изпълнението им, ще се осъществява след изграждане на 

газоотвеждащата система и въвеждането в експлоатация на пречиствателното съоръжение. 



ГДОС ЗА 2017 ГОДИНА ПО КР № 269-Н1/2014 Г. 

ЗА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ТЪРГОВИЩЕ И ПОПОВО" 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ    17 

гр. Търговище, пл. "Свобода" 

тел.: 0601/68700, факс: 0601/62057, e-mail: obshtina@targovishte.bg 

4.2.2. Емисии от точкови източници 

В изпълнение на Условие 9.2.1., на Регионално депо – Търговище е започнато 

изграждането на система за отвеждане на образуваните газове от тялото на депото, 

съгласно изискванията на Приложение № 2 от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията 

и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 

инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 

За инсталацията е предвидено изграждането на общо 4 броя вертикални 

газоотвеждащи кладенци. Към настоящия момент са изградени 1
-ви

 и 2
-ри

 газови кладенци, 

а 3
-ти 

и 4
-ти

 са в процес на строителство. Основата на всеки от тях е положена върху 

бетонова подложка с размери 2,00/2,00/0,50 м. Върху нея вертикално са оформени габиони 

(1,50/1,50/1,0 м), запълнени с едър дренажен камък, които се надграждат успоредно с 

депонирането на отпадъците. В последния габион е закотвена вертикална перфорирана 

метална тръба с Φ108 мм. Разстоянието между първите два кладенеца е фактическо и е 

около 76 м. Съгласно проект от 2014 год., разстоянията от 2
-ри

 до 3 
-ти

 и от 3
-ти

 до 4
-ти

 са 

съответно 60 и 65 м, което е изчислено посредством радиуса на влияние, при отчитане 

максималната мощност на отпадъчното тяло и ефективната дълбочина на газовия 

кладенец. 

Хоризонталният газов дренаж, включващ дренажен слой, събирателни 

газоотвеждащи тръби и контролни шахти, ще бъде изграден след запълване с отпадъци на 

последния работен хоризонт. 

По прогнозни изчисления, клетката за депониране на отпадъци ще се експлоатира 

до края на 2018 год., след което ще започне изпълнението на хоризонталната част от 

газоотвеждащата система. От датата на изграждане на газоотвеждащата система, 

образуваните от тялото на депото газове, ще се отвеждат за обезвреждане в инсталация за 

изгаряне на биогаз.  

Строителството на газоотвеждащата система все още не е приключило, поради 

което Инструкция за проверка ефективността на същата, не се прилага.  

Контрол на дебита на отпадъчните газове, съгласно изискванията на Условие 9.2.4., 

ще бъще възможен след монтажа на съоръжението за изгаряне на биогаза.  

На Регионално депо – Търговище не са налични и не се експлоатират други 

изпускащи устройства и организирани източници на емисии в атмосферния въздух, освен 

означените в "Схема на изпускащите устройства на площадката".  

4.2.3. Неорганизирани емисии 

 Посоченото в Условия 9.3.1. и 9.3.1.1. изпускащо устройство ще бъде изградено при 

рекултивацията на клетката за депониране.   

 Във връзка с предотвратяване/намаляване на емисиите на вредни вещества и 

миризми в атмосферния въздух, е изготвена Инструкция за периодична оценка на 

наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката. Настоящата 

инструкция определя реда за идентифициране на дейностите и/или продуктите на 

площадката, източници на такива емисии. Метод и критерии за определяне на тези от тях, 

които са значими за замърсяването на въздуха. Съгласно инструкцията, е разработена 
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програма с мерки за ограничаване на вредните въздействия върху качеството на 

атмосферния въздух. 

Периодична оценка (контрол), относно спазването на мерките за предотвратяване и 

ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия, се извършва по реда, описан в 

инструкцията по Условие 9.3.3. Обектите, критериите на контрол и резултатите от 

извършените наблюдения се отразяват в карти за мониторинг.  

През изтеклата година са направени 4 планирани проверки. Несъответствия не са 

установени.  

Източници на неорганизирани емисии на прах са главно участъците от площадката, 

по които се движат сметоизвозващите автомобили и местата за съхранение на пръст и 

други прахообразни материали. С цел ограничаване на тези емисии, периодично 

площадката се оросява с вода.  

4.2.4. Интензивно миришещи вещества 

Всички дейности на Регионално депо – Търговище се извършват по начин, 

недопускащ разпространението на миризми извън границите на площадката. 

Ежедневно, след приключване натрупването и уплътняването на отпадъците, 

работният участък се запръстява, а след окончателно завършване на работния хоризонт, се 

прави цялостно запръстяване на депото съгласно технологията на депониране. 

През годината не се е налагало използване на дезодориращи средства за 

ограничаване на емисиите на интензивно миришещи вещества. 

Прилага се Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване/намаляване емисиите на интензивно миришещи вещества, установяване 

на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. 

Съгласно инструкцията, през 2017 год. са извършени 4 проверки. Резултатите са 

документирани в карти за мониторинг. Несъответствия не са констатирани.  

4.2.5. Собствен мониторинг 

Собствените периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в 

отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци се извършват съгласно 

изискванията на Глава 5 от Наредба 6/26.03.1999г. за реда и начина за измерване на 

емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни 

източници и в съответствие с изискванията на Таблица 9.6.1.1. от Комплексното 

разрешително.  

През м. юни и м. декември на 2017 год. е проведен мониторинг на газовете, 

изпускани от ГК1, ГК2, ГК3 и ГК4 към изграждащата се газоотвеждаща система на депото. 

Наблюдаваните показатели, определни с КР са: CH4, CO2, H2S, O2, Н2. Измерванията са 

извършени от Лаборатория за изпитване и калибриране "ЛИПГЕИ" към "Пехливанов 

Инженеринг" ООД, гр. София.  

В изпълнение на Условие 9.6.1.2. от комплексното разрешително е изготвен План за 

мониторинг на емисиите в атмосферата от изходите на газовите кладенци на площадката, 

които отвеждат вредни вещества. Същият е съобразен с условията на разрешителното и е 

съгласуван с РИОСВ – Шумен. 



ГДОС ЗА 2017 ГОДИНА ПО КР № 269-Н1/2014 Г. 

ЗА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ТЪРГОВИЩЕ И ПОПОВО" 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ    19 

гр. Търговище, пл. "Свобода" 

тел.: 0601/68700, факс: 0601/62057, e-mail: obshtina@targovishte.bg 

Годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух за дейност  

"обезвреждане на неопасни отпдъци" по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на 

ЕРИПЗ, са определени съгласно изискванията на Регламент 166/2006 г. относно 

създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсителите 

(EРИПЗ). 

Резултатите от извършените СПИ са документирани и се съхраняват за всеки газов 

кладенец поотделно. Данните за изтеклата календарна година, са докладвани в Таблици 2. 

от Приложение 1. на настоящия доклад и са представени в РИОСВ – Шумен.  

Информация за всички вещества и техните количества, свързани с прилагането на 

ЕРИПЗ се документират и съхраняват от еколога на ОП "БКС-Търговище". Емисиите 

[кг/година] на замърсители във въздуха за 2017 г. са изчислени съгласно утвърдена 

методика, като методологията е описана в точка 4.1. от настоящия ГДОС. Резултатите са 

представени в Таблица 1. от Приложение 1. Показателите, за които емисионният праг не е 

превишен е маркиран с „–”, а в скоби е посочено измереното/изчислено годишно 

количество. За замърсителите, които превишават определения праг, в таблицата е вписана 

стойността, с която този праг е надвишен.  

Резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване/намаляване на 

неорганизираните емисии и интензивно миришещи вещества, генерирани от дейностите 

на площадката, се документират и съхраняват по реда на инструкциите по Условие 9.3.3. и 

Условие 9.4.4. 

За регистриране на оплаквания и жалби е въведен дневник. Към момента няма 

постъпили оплаквания за миризми в резултат от дейностите, извършвани на площадката. 

Изграждането на газоотвеждащата система на депото не е приключило и през 

годината не е извършвана проверка на ефективността ѝ. По тази причина не са 

документирани резултатите от такива проверки. 

В следващата таблица са представени данни за емитираните количества на 

замърсителите във въздуха за един тон депониран отпадък. Посочените стойности са 

определени съгласно Ръководство за инвентаризация на емисии EMEP/CORINAIR. 

ЗАМЪРСИТЕЛ 
Количество замърсител 

[кг/тон] 

Метан (СH4) 92,0 

Въглероден оксид (СO2) 185,0 

Амоняк (NH3) 3,2 

Неметанови летливи органични съединения (NMVOC) 0,04 

 

4.3. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОТПАДЪЧНИТЕ ВОДИ 

На територията на Регионално депо – Търговище се формират следните потоци 

отпадъчни води:  

 Производствени отпадъчни води: 

− води от измиване на сметовозните автомобили, тежка механизация и съдове за 

отпадъци; 

− инфилтрат от клетката за депониране на отпадъци.  

 Битово-фекални отпадъчни води. 

 Дъждовни води. 
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Отвеждането на отпадъчните води, се извършва при спазване на условията в 

комплексното разрешително.  

4.3.1. Производствени отпадъчни води 

На площадката е в експлоатация каломаслоуловител, който се използва за 

пречистване на отпадъчните води от измиване на автотранспотни средства и контейнери 

за отпадъци, както и на техниката за третиране на отпадъците. 

В Таблица 4.3.1. са посочени технологичните параметри за пречиствателното 

съоръжение и оптималните стойности за всеки от тях, определени в изпълнение на 

Условие 10.1.1.2. от Комплексното разрешително. 

Таблица 4.3.1. 

КОНТРОЛИРАН ПАРАМЕТЪР 
ОПТИМАЛНА 

СТОЙНОСТ 

ЧЕСТОТА НА 

МОНИТОРИНГ 

ВИД НА 

ОБОРУДВАНЕТО ЗА 

МОНИТОРИНГ 

НИВО НА УТАЙКАТА 30 см 1 път седмично Измервателна лата 

ДЕБЕЛИНА НА 

МАСЛЕНИЯ СЛОЙ 
20 см 1 път седмично Измервателна лата 

Работата и контролът на пречиствателното оборудване се осъществява в 

съответствие с изискванията на следните условия от КР:  

 Условие 10.1.1.2.1. – Прилага се Инструкция за поддържане на оптималните 

стойности на технологичните параметри, осигуряващи оптимален работен режим 

на пречиствателното съоръжение в съответствие с информацията по Таблица 4.3.1. 

 Условие 10.1.1.2.2. – Мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение се 

извършва съгласно определените контролирани параметри, честота на мониторинг, 

вид на оборудването за мониторинг. 

 Условие 10.1.1.2.3. – Прилага се Инструкция за периодична проверка и поддръжка 

на техническа и експлоатационна изправност на пречиствателното съоръжение. 

 Условие 10.1.1.3.1. – Прилага се Инструкция за периодична оценка на съответствие 

на измерените стойности на контролираните параметри за пречиствателното 

съоръжение с определените оптимални такива. Инструкцията включва 

установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи 

действия. 

На площадката се съхранява писмена документация за вида на ползвания 

каломаслоуловител, неговата конструктивна схема, технически характеристики и 

изискваната по Условие 10.1.1.2. информация (контролирани параметри и техните 

оптимални стойности, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг). 

Съгласно инструкцията по Условие 10.1.1.2.3., през 2017 година е извършвана 2 

пъти профилактика на каломаслоуловителя. Проверяваните компоненти, тяхното 

състояние и предприетите действия по поддържане и ремонт са документирани в 

протокол.  

Резултатите от мониторинга на контролираните параметри за пречиствателното 

съоръжение, както и извършваното изчерпване на води и почистване на 

каломаслоуловителя, се отразяват в Дневник. 
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Оценката на съответствието на стойностите на контролираните параметри за 

пречиствателното съоръжение с определените оптимални такива се документира във 

формуляр.  

През годината са направени 52 планирани проверки. Несъответствия, налагащи 

предприемането на коригиращи действия, не са установени. Резултатите са посочени в 

следващата таблица: 

Таблица 4.3.2. Резултати от оценка на съответствието на контролираните параметри 

за пречиствателното съоръжение с определените оптимални стойности 

ПОКАЗАТЕЛ 
ОПТИМАЛНА СТОЙНОСТ 

[см] 

ИЗМЕРЕНА СТОЙНОСТ 

[см] 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

НИВО НА УТАЙКАТА 30 ≤ 6 ДА  

ДЕБЕЛИНА НА 

МАСЛЕНИЯ СЛОЙ 
20 ≤ 1 ДА 

  

 В съответствие с Условие 10.1.2.1., инфилтратът от клетките за депониране на 

отпадъци се отвежда и събира единствено във водоплътни черпателни шахти, откъдето 

съдържанието им се използва за оборотно оросяване тялото на депото. През годината не е 

извършвано заустване на инфилтрат в повърхностен воден обект и/или канализационни 

системи. 

 Изготвена е и се прилага Инструкция за експлоатация и поддръжка на всички 

съоръжения към оросителната система на депонираните отпадъци, в която се използват 

инфилтратни отпадъчни води. Съгласно инструкцията, контролни и поддържащи 

мероприятия на цялата водопреносна система (съединения, тръбопроводи и др.) както и на 

съоръжението за изпомпване на водите, се извършва ежеседмично. 

 Към момента, изискванията по Условие 10.1.2.2.1. за събиране и предаване на 

инфилтрата за пречистване не се прилагат, тъй като депото е в експлоатация. Това ще се 

се осъществява след закриването му, въз основа на договор с В и К дружество, имащо 

право да приема и пречиства отпадъчни води в пречиствателна станция.  

 Смесеният поток производствени отпадъчни води след каломаслоуловител, 

битово-фекални отпадъчни води от площадката и дъждовни води от стопанския двор, се 

събират във водоплътна шахта, откъдето се използват за оросяване тялото на депото. Не 

се допуска заустването им в повърхностен воден обект и/или канализационни системи. 

 Изпълнява се Условие 10.1.2.3.1. относно прилагане на Инструкция за периодична 

проверка и поддръжка (ремонт) на водоплътната шахта за смесен поток отпадъчни води.  

 С цел наблюдение качеството на производствените отпадъчни води, по Условие 

10.1.3. е разработена Инструкция за извършване на мониторинг на обема и състава на 

самостоятелен поток инфилтрат, формиран от клетките за депониране на отпадъци и 

мониторинг на метеорологичните данни на депото. Инструкцията обхваща реда, 

отговорностите, начинът на провеждане на наблюденията и документиране на 

резултатите, съгласно периодичността и по показателите, определени в Таблица 10.1.3.1. 

и Таблица 10.1.3.2. от комплексното разрешително. 
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 Пробовземането и анализите на инфилтрат през отчетната година са извършени от 

ЛИВ при "Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Търговище, акредитирана от           

ИА "БСА". 

 Пробите за извършване на собствен мониторинг се отбират от пробонаборна точка 

РТШ – ретензионен басейн със следните географски координати: 

 N 43°12'18.9" и E 026°27'04.2". 

През 2017 година са направени 2 броя анализи на състава на инфилтрираните води. 

Данните от изпитванията са отразени в Таблици 3.1. от Приложение 1. на ГДОС. 

В съответствие с Условие 10.1.3.2., ежедневно се извършва мониторинг на 

метеорологичните данни на депото. Резултатите се регистрират в Дневник. В таблицата 

по-долу са представени средномесечните стойности на наблюдаваните показатели за 2017 

година. 

Таблица 4.3.3. Метеорологични данни на депото за 2017 година 

ПЕРИОД 

ПОКАЗАТЕЛИ 

КОЛИЧЕСТВО 

ВАЛЕЖИ 

(сума) 

ТЕМПЕРАТУРА 

(минимална, максимална 

в 14 ч. СЕТ) 

Сила на 

вятъра 

Атмосферна 

влага 

(в 14 ч. СЕТ) 

месец l / m² t°C t°C km/h % 

ЯНУАРИ 131,00 –11,87 –1,48 11 77,84 

ФЕВРУАРИ 34,10 –2,76 7,62 12 63,04 

МАРТ 81,00 2,68 15,68 13 61,19 

АПРИЛ 48,30 3,60 18,80 13 50,70 

МАЙ 88,40 9,84 22,65 10 56,19 

ЮНИ 83,30 15,30 28,03 8 56,63 

ЮЛИ 103,00 16,39 29,13 12 49,16 

АВГУСТ 36,80 14,26 30,90 10 55,10 

СЕПТЕМВРИ 48,00 10,90 27,23 11 48,37 

ОКТОМВРИ 103,00 4,55 19,71 11 51,97 

НОЕМВРИ 41,00 2,40 12,00 10 72,70 

ДЕКЕМВРИ 42,80 –1,10 10,23 11 71,55 

 

4.3.2. Битово-фекални отпадъчни води 

Битово-фекалните  отпадъчни води от площадката на депото се отвеждат във 

водоплътна изгребна шахта, съвместно с производствените отпадъчни води от измиване 

на специализираните автомобили след каломаслоуловител и дъждовните води от 

стопанския двор. Периодично съдържанието на шахтата се изпомпва и се насочва за 

оросяване на депото.  

 

4.3.3. Дъждовни води 

Дъждовните води от стопанския двор се отвеждат чрез площадковата 

канализационна система във водоплътна шахта заедно с водите от автомивката след 

каломаслоуловител и битово-фекалните отпадъчни води. Водите от шахтата се използват 

за оросяване тялото на депото. 

Падналите върху тялото на депото дъждовни води се отвеждат съвместно с 

инфилтрата в 4 (четири) броя водоплътни черпателни шахти, откъдето съдържанието им 

се използва за оборотно оросяване на депонираните отпадъци. На 29.08.2017 г. при 
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проверка на канализационната и дренажна мрежа за инфилтрат е установено изтичане на 

на отпадъчни води в участъка под тялото на депото и ретензионния басейн. Причината е 

компрометирана тръба. Предприети са своевременни мерки за ограничаване и 

предотвратяване на замърсяване. Обособени са временни земни канавки, отвеждащи 

инфилтрата до един от събирателните басейни. В рамките на две седмици е извършен 

ремонт на авариралия участък.  Не е допуснато замърсяване на прилежащи терени, както и 

заустване на инфилтрат във водни обекти.  

Повърхностните води, попаднали в района на депото от източен клон чрез 

охранителни канавки, се заустват в дере при спазване изискванията на Таблица 10.3.1.3.  

от комплексното разрешително. Не се допуска отвеждането на води с друг характер през 

охранителните канавки и заустването им в дере. 

Точката на заустване ТЗ № 1 е с географски координати: N 43°12'15.8", E 26°27'05.2". 

За контрол на качеството на повърхностни и атмосферни води от охранителни 

канавки са определени два броя пробонаборни точки, със следните географски 

координати: 

ПВ1 – N 43°12'15.6",  E 026°27'01.6" 

ПВ2 – N 43°12'17.1",  E 026°26'59.2" 

Собственият мониторинг се осъществява по показателите и съгласно 

периодичността, определени в Условие 10.3.2.1./Таблица 10.3.2.1. от разрешителното. 

Пробонабирането и последващият анализ се извършват от акредитирани лаборатории.  

Изпълнява се Условие 10.3.2.2. относно прилагане на Инструкция за оценка на 

съответствието на резултатите от собствения мониторинг с индивидуалните емисионни 

ограничения за потоци повърхностни и атмосферни (дъждовни) води, зауствани в дере, 

установяване на причините за несъответствията и предприемането на коригиращи 

действия. 

Изготвен е План за мониторинг на емисиите в отпадъчни води от площадката. 

Планът е изцяло съобразен с условията на комплексното разрешително и е съгласуван с 

РИОСВ – Шумен и ИАОС. 

Резултатите от собствения мониторинг и оценката на съответствието на 

показателите за качество на отпадъчните води с определените такива в Таблица 10.3.1.3. 

към Условие 10.3.1.3. от разрешителното, се документират във формуляри.  

В Таблици 4.3.4. и 4.3.5. е отразена оценката на съответствието за 2017 година в 

мониторингови пунктове за повърхностини и атмосферни води ПВ1 и ПВ2. 

Таблица 4.3.4. Резултати от оценка на съответствието на контролираните 

показатели с определените по КР стойности за пункт ПВ1 

ПОКАЗАТЕЛ 

БРОЙ НА 

ИЗВЪРШЕНИТЕ 

ПРОВЕРКИ 

УСТАНОВЕНИ 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 

ПРЕДПРИЕТИ/ПЛАНИРАНИ 

КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

АКТИВНА РЕАКЦИЯ рН 5 0 Изчерпване на водите и 

промиване на 

мониторинговия 

кладенец. Почистване на 

на охранителните канавки 

за отвеждане на 

повърхностните води. 

Последващо изпитване на 

води. 

НЕРАЗТВОРЕНИ 

ВЕЩЕСТВА 
5 0 

НЕФТОПРОДУКТИ 5 0 

БПК5 5 1 

ХПК 5 1 

АЗОТ НИТРАТЕН 5 1 
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Таблица 4.3.5. Резултати от оценка на съответствието на контролираните 

показатели с определените по КР стойности за пункт ПВ2 

ПОКАЗАТЕЛ 

БРОЙ НА 

ИЗВЪРШЕНИТЕ 

ПРОВЕРКИ 

УСТАНОВЕНИ 

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ 

ПРЕДПРИЕТИ/ПЛАНИРАНИ 

КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

АКТИВНА РЕАКЦИЯ рН 5 0 Изчерпване на водите и 

промиване на 

мониторинговия 

кладенец. Почистване на 

на охранителните канавки 

за отвеждане на 

повърхностните води. 

Последващо изпитване на 

води. 

НЕРАЗТВОРЕНИ 

ВЕЩЕСТВА 
5 1 

НЕФТОПРОДУКТИ 5 0 

БПК5 5 1 

ХПК 5 1 

АЗОТ НИТРАТЕН 5 1 

През годината, за всеки пункт за мониторинг са направени по четири броя анализи 

на повърхностни/дъждовни води. Извършени са и две контролни изпитвания от страна на 

РИОСВ-Шумен, като поради липса на дебит, през м. февруари проби са взети само от 

пункт ПВ1, а през м. август само от пункт ПВ2.  

Обобщена информация за резултатите от мониторинга и от проверката на РИОСВ-

Шумен са докладвани в Таблици 3.2. от Приложение 1. на ГДОС. Посочените зауствани 

водни количества са определени чрез изчисление като са ползвани емпирични 

зависимости между валежи и температура на въздуха, чиито стойности са отразени        

по-горе в Таблица 4.3.3. Метеорологични данни на депото за 2017 год. 

Използвана е следната формула: 

Q = ( P – E ) . F  

където: Q – количество на заустваните води [м
3
] 

P  – сума на падналите валежи [л/м
2
] 

Е – сумарно изпарение от територията на обекта [л/м
2
] 

   F – площ на дадената територия [м
2
] 

Сумарното изпарение Е се изчислява по формулата: 

 

 

където: М = 365 + 25.Т + 0,05.Т
2 

Т – средна температура за периода в t°C 

 В изпълнение на Условие 10.1.2.3.1., през отчетната година са извършени 12 броя 

проверки на водоплътна шахта за смесен поток отпадъчни води от стопански двор. При 

наблюденията не са установени деформации, течове или други нередности по 

съоръжението.  

Резултатите от прилагането на инструкцията по Условие 10.3.2.2. са докладвани  

по-горе в Таблици 4.3.4. и 4.3.5. Причини за отклонение от нормите не са установени. 

След предприетите коригиращи действия и последващ анализ на извадки от пунктове ПВ1 

и ПВ2, несъответствия не са констатирани. 
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4.4. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 

4.4.1. Приемане на отпадъци за третиране 

През 2017 година на територията на Регионално депо – Търговище са приети за 

третиране 16 вида неопасни отпадъци от следните групи: 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ 

02 05 Отпадъци от млекопреработвателната промишленост 

02 07 Отпадъци от производство на алкохолни напитки 

10 09 Отпадъци от леене на черни метали 

12 01 
Отпадъци от формоване, физична и механична повърхностна обработка на 

метали 

16 11 Отпадъчни облицовъчни и огнеупорни материали 

17 03 Асфалтови смеси 

19 08 Отпадъци от пречиствателни станции за отпадъчни води 

19 12 Отпадъци от механично третиране на отпадъци 

20 Битови отпадъци, включително разделно събирани фракции и други 

 

Годишното количество на приетите за обезвреждане отпадъци е 21 262,970 тона, 

което не превишава стойността, определена в Условие 11.2.1. от комплексното 

разрешително. От община Търговище отпадъците са общо 14 562,430 тона, а от община 

Попово – 6 700,540 тона. 

На територията на площадката са приети за оползотворяване общо 3 732,300 тона 

отпадъци. Те не се различават по код и наименование от посочените в  Условие 11.2.1.1. от 

разрешителното и не надвишават разрешеното количество. 

Приемането на отпадъците се осъществява в съответствие с изискванията на 

условията в комплексното разрешително: 

Съгласно Условие 11.2.2., при постъпване на заявка за третиране на отпадъци, се 

сключва тристранен договор между притежателя на отпадъците, Община Търговище и  

ОП "БКС-ТЪРГОВИЩЕ". Въз основа на този договор се извършва приемането на заявения 

по код и наименование отпадък. Изградени са договорни отношения с 20 юридически 

лица, за 23 вида отпадъци. Предаването и приемането на отпадъците се извършва по 

предварителна писмена заявка (Уведомление) от страна на товародателя. 

В изпълнение на Условие 11.2.2.1. от КР, преди приемането или при първата 

доставка, притежателите на отпадъци предоставят информация от основното им 

охарактеризиране, в това число данни за: произхода на отпадъците и процеса, в резултат 

на който се образуват; състав и свойства; анализи от акредитирани лаборатории; описание 

на извършено предварително третиране преди депониране или посочване на причините, 

поради които не е необходимо и др. Операторът разполага с доклади от основно 

охарактеризиране на отпадъците в съответствие с т.1.1., Раздел 1, Част І на Приложение 1 

от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и 

експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и 

обезвреждане на отпадъци, на следните юридически лица: Община Търговище (за битови 

отпадъци и отпадъци от механично третиране на битови отпадъци); "Феникс Пластик" 
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ЕООД, гр. Търговище; "МИЛКТРЕЙД БГ" ООД, гр. София; "ЛВК-Винпром" АД,            

гр. Търговище; "ФЕБА-1" ЕООД, гр. Търговище; "АРЕСГАЗ" АД, гр. София; 

"Водоснабдяване и канализация" ООД, гр. Търговище; "Кауфланд България ЕООД енд 

КО" КД, гр. София; "ЛОРА-Х2" ЕООД,  гр. Търговище; "Ашсан кетъринг България" 

ЕООД, гр. София; "БАЛКОНФ" ЕООД, гр. Варна; "МЕБЕЛ СТИЛ" ООД,  гр. Търговище; 

"МЛАДОСТ 2016" ЕООД,  гр. Търговище; "ЕСКЕЙП-ГРУП" ООД, гр. Търговище;  "БРЯГ-

СК" ЕООД, гр. Варна; "Пашабахче България" ЕАД, гр. Търговище;  "Кока-Кола ХБК 

България" АД, гр. София; "РОСА" АД, гр. Попово; "Водоснабдяване – Дунав" ЕООД,     

гр. Разград; "Чугунена арматура България" АД, гр. Попово; "БУЛЕКОПАК" АД, гр. Шумен, 

"Еко Феникс" ЕООД, гр. Свищов; "РОДИНА-Попово" ООД, гр. Попово; "ДЕСИСЛАВА" 

ЕООД, гр. Попово; "СПОРТ" АД, гр. Попово. 

Всички отпадъци се приемат на площадката по изискваната с Условие 11.2.2.2. 

придружаваща документация, която включва: данни за генераторите на отпадъци (вкл. 

разрешителни или регистрационни документи за дейности с отпадъци), работни листи за 

класификация на отпадъците, произход на отпадъците и др.  

При приемане на отпадъците, в съответствие с Условие 11.2.2.3., на място се 

извършва входящ контрол, който включва:  

 проверка на придружаващата отпадъците документация; 

 визуална проверка на отпадъка – преди и след разтоварване; 

 измерване с електронна везна, регистрация по електронен път на количеството на 

приеманите отпадъци, генериране на кантарна бележка; 

 отразяване в "Отчетна книга", оформена по Приложение 3. от Наредба № 1 от 

04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри; 

 писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци.  

Отпъдъците, които са приемани на депото през годината, са образувани редовно от 

един и същ процес, поради което изискването по Условие 11.2.2.4. за предоставяне на 

информация от основно охарактеризиране при всяка доставка, не е имало случаи на 

прилагане.  

В съответствие с Условие 11.2.2.5., на неопасни отпадъци от група 20 на Приложение 

№ 1 към Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, изпитване за 

установяване на съответствието с резултатите от основно охарактеризиране не е извършвано. 

За приеманите на депото отпадъци цялата необходима информация от основно 

охарактеризиране е известна и надлежно обоснована. Налични са 40 броя писмени 

становища на РИОСВ – Шумен за 23 вида отпадъци. Предвид това и съобразно Условие 

11.2.2.5.1, при входящия контрол на депото не са прилагани изискванията по Условие 

11.2.2.3. за извършване на изпитване с цел установяване на съответствието с резултатите 

от основното охарактеризиране на отпадъците.  

На площадката се допускат за депониране само отпадъци, които отговарят на 

критериите за приемане на отпадъци на депа за неопасни отпадъци, посочени в Раздел ІІІ 

от Наредба № 6 от 27.08.2013 г. и Част І, Раздел 2 на Приложение № 1 от същата наредба. 



ГДОС ЗА 2017 ГОДИНА ПО КР № 269-Н1/2014 Г. 

ЗА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ТЪРГОВИЩЕ И ПОПОВО" 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ    27 

гр. Търговище, пл. "Свобода" 

тел.: 0601/68700, факс: 0601/62057, e-mail: obshtina@targovishte.bg 

Спазва се Условие 11.2.2.7. за приемане на предварително третирани отпадъци. 

През 2017 година всички битови отпадъци от населените места на община Търговище са 

третирани чрез сепариране и на депото са обезвреждани само отпадъци, неподлежащи на 

оползотворяване. Битовите отпадъци от община Попово и някои производствени 

отпадъци се третират чрез вариопресите и ротопресите на специализирания транспорт, 

при което се постига намаляване на обема им до 65 %.  

В представените доклади от основното охарактеризиране на отпадъци с кодове 

02.01.04, 02.05.02, 02.07.99, 10.01.01, 10.09.03., 10.09.08, 12.01.17, 15.02.03, 16.11.04, 

17.03.02, 19.08.01, 19.08.02, 19.08.05, 19.12.09, 19.12.12, 20.01.08, 20.01.11, 20.01.99, 

20.03.01 има налична информация по Условие 11.2.2.7. и Условие 11.2.2.7.1. относно 

доказателства за извършено предварително третиране или, че такова няма да допринесе 

съществено за промяна на физическите характеристики или опасните свойства на  

отпадъците. 

Прилага се разработена по Условие 11.2.3. Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на приемането на отпадъците с условията в разрешителното, на причините 

за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия.  

4.4.2. Оползотворяване, в т.ч. рециклиране на отпадъци 

За отчетния период няма образувани отпадъци от дейностите на инсталацията и 

такива не са предавани за оползотворяване или рециклиране.  

На територията на площадката е извършвано оползотворяване на отпадъци с 

кодове и в количество, съответстващи на посочените в Условие 11.5.2. от комплексното 

разрешително. 

Информация за видовете оползотворени отпадъци е представена в Таблица 5. от 

Приложение 1. 

4.4.3. Обезвреждане на отпадъците 

През 2017 год. на Регионално депо – Търговище, е извършвана дейност по 

обезвреждане, обозначена с код D 5 (специално проектирани депа) на 15 вида неопасни 

отпадъци, отговарящи по код, наименование и количество на посочените в Условие 11.6.1. 

от разрешителното.  

До настоящия момент на площадката не са депонирани опасни отпадъци 

съдържащи азбест. 

Изпълняват се изискванията, определени с Условие 11.6.2. През годината не е 

допуснато обезвреждане на течни, експлозивни, корозивни, оксидиращи, леснозапалими 

или запалими, инфекциозни, излезли от употреба гуми и други отпадъци, които не 

удовлетворяват нормативните критерии за депа за неопасни отпадъци. 

В Таблица 5. от Приложение 1. са докладвани данните за видовете депонирани 

отпадъци.  

"Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово" –             

гр. Търговище се експлоатира при спазване изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. 

за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други 

съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. 
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Депонирането на отпадъци се осъществява по утвърдена технология, съобразно 

установените правила и експлоатационните изисквания, определени с План за 

експлоатация на депото. За изграждане на отпадъчното тяло се прилага прогресивно-

скатов метод и площен метод, т.е. на слоеве (етажи) с плавен преход във височина. 

Ежедневно след разстилане и уплътняване, отпадъците се запръстяват. Запълват се 

поредните работни хоризонти в източната част на депото.  

От влизане в сила на Решение № 269-Н1-И0-А1/2015 г. на ИАОС за актуализацията 

на комплексно разрешително № 269-Н1/2014 г., Община Търговище е актуализирала 

Плана за експлоатация на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Търговище и Попово – гр. Търговище, съобразно условията в разрешителното и 

изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. Планът е представен в РИОСВ – Шумен с 

Вх. № 5579 от 09.10.2015 г. 

4.4.4. Контрол и измерване на отпадъците 

Постъпващите за обезвреждане отпадъци се измерват с автоматична везна и 

количествата им се регистрират по електронен път.  

В изпълнение на Условие 11.7.2. от КР е изготвена Инструкция за измерване на 

депонираните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение. С 

инструкцията се регламентира редът за измерване, отчитане и определяне на годишното 

количество депонирани отпадъци в инсталацията. 

Прилага се разработена по Условие 11.7.3. Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на количествата депонирани отпадъци с разрешените такива, установяване 

на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия.  

Във връзка с изискването на Условие 11.7.4. за ежегодни наблюдения на 

състоянието на тялото на депото (топография на депото), през м. декември 2017 година е 

извършено геодезическо заснемане с отчитане вертикалните и хоризонтални изменения.  

Депото за неопасни отпадъци – Търговище заема площ от 40 дка и е с вместимост 

около 512 115 м
3
. Запълването на обема на склада е започнато от най-ниската му част. За 

база е приета условна кота 370 м. Натрупването на отпадъците се извършва на клетки – 

дневни работни участъци с размери 10 м/8 м; височина 1,5 м уплътнени отпадъци и 0,25 м 

покривен земен слой.  

Инсталацията е в експлоатация от 1996 год. Оставащият свободен обем е около     

12 081 м
3
 и по приблизителни изчисления ще бъде изчерпан през 2018 година.  

4.4.5. Анализи на отпадъците 

На площадката не са генерирани отпадъци, които имат огледален код, съгласно 

Приложение № 1 на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците. 

Поради това, изискването по Условие 11.8.1. за извършване анализи на образуваните 

отпадъци, няма случаи на прилагане.   

От дейностите на депото не се образуват отпадъци, предназначени за обезвреждане 

чрез депониране и за такива отпадъци не е извършвано основно охарактеризиране. 

През годината не е правено изпитване за установяване на съответствието на 

получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране, т.к. съгласно 
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представената документация от основно охарактеризиране, за отпадъците, които са 

депонирани на Регионално депо – Търговище, не се изисква изпитване за определяне 

поведението им при излужване. По тази причина Условие 11.8.3.1. и Условие 11.8.3.2. 

нямат случаи на прилагане. 

4.4.6. Документиране и докладване 

 Всички дейности по управление на отпадъците са документирани и докладвани от 

ОП "БКС-Търговище", съгласно сроковете и образците на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за 

реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, 

както и реда за водене на публични регистри.  

На площадката на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище 

и Попово" – гр. Търговище се водят отчетни книги за отпадъци, заверени от РИОСВ – 

Шумен. 

За 2017 година са изготвени и представени в ИАОС и Община Търговище следните 

документи: 

 Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на производствени и/или опасни 

отпадъци – по Приложение № 18 от Наредба № 1/04.06.2014 г.; 

 Годишен отчет за депониране на отпадъци – по Приложение № 31 от Наредба № 

1/ 04.06.2014 г. 

Информацията от основното охарактеризиране, включително и резултати от 

изпитване на депонираните отпадъци, се съхраняват от еколога на БКС-Търговище. При 

поискване, същите се предоставят на компетентните органи. 

Всички измервани/изчислявани количества на отпадъците са документирани. 

Годишното количество на депонираните през 2017 година отпадъци е 21 262,970 тона. 

Данните, по видове отпадъци, са представени в Таблица 4.4.6.  

Извършената оценка на съответствието на приемането и обезвреждането на 

отпадъците по Условие 11.2.3 и Условие 11.7.3. от КР, както и установените причини за 

несъответствие и предприетите коригиращи действия, се документират и съхраняват от 

еколога на БКС-Търговище. При поискване същите се представят на компетентния орган. 

В следващите таблици е отразена информация от изпълнението на тези условия за 

2017 година. 

Таблица 4.4.1. Резултати от оценка на съответствието на приемането на отпадъците  

Обект на проверките 
Брой на 

проверките 

Установени 

несъответствия 

Предприети 

мерки 

Вид (код и наименование) на приетите 

отпадъци 
12 0 – 

Количество на приетите отпадъци 12 0 – 

Наличие на договор с притежателя на 

отпадъците 
12 0 – 

Наличие на информация от основно 

охарактеризиране на отпадъците 
12 0 – 

Резултати от изпитванията за 

установяване на съответствието с 

резултатите от основното 

охарактеризиране на отпадъците 

0 – – 
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За отчетния период на депото не са постъпвали за третиране отпадъци, различни по 

вид от посочените в Условия 11.2.1. и 11.2.1.1. Приетите за депониране отпадъци са общо 

21 262,970 тона при допустимо годишно количество от 30 000 тона. Общото количество 

на приетите за оползотворяване отпадъци е 3 732,300 тона и не превишава разрешеното по 

КР, което е 10 000 тона. Налични са договори и документи за всички приети отпадъци. 

Анализи на отпадъци не са правени, т.к. на площадката не са приемани отпадъци, 

подлежащи на изпитване за определяне поведението им при излужване. 

Таблица 4.4.2. Резултати от оценка на съответствието на оползотворяване, в т.ч. 

рециклиране на отпадъци 

Обект на проверките 
Брой на 

проверките 

Установени 

несъответствия 

Предприети 

мерки 

Вид (код и наименование) на 

оползотворени отпадъци 
12 0 – 

Количество на предадени за 

оползотворяване (вкл. рециклиране) 

отпадъци 

12 0 – 

Количество на отпадъците, 

оползотворени на площадката 
12 0 – 

Дейност по оползотворяване 12 0 – 

През 2017 год. не е извършвано предаване на отпадъци за оползотворяване. 

Количеството и вида на отпадъците, оползотворени на площадката отговарят на 

посочените в Условие 11.5.2. от разрешителното. Използвани са за запръстяване при 

депониране. 

Таблица 4.4.3. Резултати от оценка на съответствието на количеството депонирани 

отпадъци 

Обект на проверките 
Брой на 

проверките 

Установени 

несъответствия 

Предприети 

мерки 

Количество на депонираните отпадъци 12 0 – 

Годишното количеството на депонираните отпадъци е 21 262,970 тона и не 

превишава нормата от 30 000 тона, определена по Условие 11.6.1. от КР. Не са 

депонирани отпадъци, съдържащи азбест, чието количество съгласно Условие 11.6.1.2. не 

трябва да е по-голямо от 1 500 тона/годишно. 

Резултатите от наблюденията на състоянието на тялото на Регионално депо – 

Търговище са документирани. Изготвена е схема на тялото на депото с точност на 

определяне на подробните точки в хоризонтално и вертикално отношение – 1,2 до 3,6 см. 

Заснети са общо 413 бр. точки. Релефът (достигнатите коти на натрупване на отпадъците) 

е изобразен чрез хоризонтали (сечение на релефа през 1 м.) и точки с надморски 

височини. Изработени са 4 броя профили. Геодезическото заснемане на обекта е 

извършено с двучестотен GPS приемник "TOPCON HIPPER II" в реално време, а 

техническото оформление на снимката – с програмен продукт "MCAD".  



ГДОС ЗА 2017 ГОДИНА ПО КР № 269-Н1/2014 Г. 

ЗА ОБЕКТ "РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ ТЪРГОВИЩЕ И ПОПОВО" 

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ    31 

гр. Търговище, пл. "Свобода" 

тел.: 0601/68700, факс: 0601/62057, e-mail: obshtina@targovishte.bg 

Данните от мониторинга за 2017 год. са отразени в Таблица 4.4.4. 

Таблица 4.4.4. Състояние на тялото на Регионално депо – Търговище 

№ 

по ред 
ПОКАЗАТЕЛИ МЕРНА ЕДИНИЦА СТОЙНОСТ 

1 СТРУКТУРА И СЪСТАВ НА ОТПАДЪЧНОТО ТЯЛО 

1.1. Площ, заета от отпадъците дка 37 

1.2. Обем на отпадъците м
3
 500 034 

1.3. Състав на отпадъците вид БО и ПО 

1.4. Технология на депониране 
Разстилане на пластове и уплътняване на 

отпадъците, запръстяване с почвен слой. 

1.5. 
Продължителност нa 

експлоатация 
години 

21 

(от 02.08.1996 год.) 

1.6. Свободен капацитет на депото 
дка 3 

м
3
 12 081 

2 
ПОВЕДЕНИЕ (СЛЯГАНИЯ) НА 

ПОВЪРХНОСТТА НА ТЯЛОТО 
Не се наблюдават слягания. 

 

Видовете и количествата отпадъци, приети за третиране на площадката са 

документирани. Информация за оползотворените отпадъци е представена в Таблица 4.4.5., 

а за депонираните отпадъци – в Таблица 4.4.6. 

Таблица 4.4.5. Количество на отпадъците, приети и оползотворени на площадката 

 

Таблица 4.4.6. Количество на отпадъците, приети и депонирани на площадката 

Отпадък 
Количество 

оползотворени 

отпадъци  

[t/y] 

Дейност по 

оползотворяване 

Име на фирмата, 

която е предала 

отпадъци за 

оползотворяване Наименование Код 

Минерали (например 

пясък, камъни) 
19 12 09 3 732,300 

Запръстяване на 

работните 

участъци на 

депото 

ДЗЗД "ЕКОСОРТ-

Търговище" 

Отпадък 
Количество 

депонирани 

отпадъци  

[t/y] 

Дейност по 

обезвреждане 

(депониране) 

код 

Име на фирмата, която 

е предала отпадъци за  

депониране  Наименование Код 

Утайки от пречистване 

на отпадъчни води на 

мястото на 

образуването им  

02 05 02 0,400 D5 
"МИЛКТРЕЙД БГ" 

ООД 

Отпадъци, неупоменати 

другаде 
02 07 99 42,180 D5 "ЛВК ВИНПРОМ" АД 

Шлака от пещи 10 09 03 41,680 D5 "ФЕБА-1" ЕООД 
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Използвани леярски 

сърца, матрици и 

пресформи, различни 

от упоменатите в  

10 09 07 

10 09 08 

31,920 D5 "ФЕБА-1" ЕООД 

255,800 D5 
"Чугунена арматура 

България" АД 

Отпадъчни материали 

от струйно почистване 

на повърхности/ 

бластиране, различни от 

упоменатите в  

12 01 16 

12 01 17 25,080 D5 
"Чугунена арматура 

България" АД 

Други облицовъчни и 

огнеупорни  

материали от 

металургични процеси, 

различни от 

упоменатите в 16 11 03 

16 11 04 23,920 D5 
"Чугунена арматура 

България" АД 

Асфалтови смеси, 

различни от 

упоменатите в 17 03 01 

17 03 02 2,180 D5 "АРЕСГАЗ" АД 

Отпадъци от решетки и 

сита 
19 08 01 

18,200 D5 "В и К" ООД  

2,08 D5 
"Водоснабдяване – 

Дунав" ЕООД 

Отпадъци от 

пясъкоуловители 
19 08 02 

31,400 D5 "В и К" ООД  

11,300 D5 
"Водоснабдяване – 

Дунав" ЕООД 

Утайки от пречистване 

на отпадъчни води от 

населени места 

19 08 05 2 964,810 D5 "В и К" ООД  

Други отпадъци от 

механично третиране на 

отпадъци,  

различни от 

упоменатите в 19 12 11 

19 12 12 

9 556,820 D5 
ДЗЗД "ЕКОСОРТ-

ТЪРГОВИЩЕ" 

519,380 D5 "ЕКОКОМЕРС" ЕООД 

143,140 D5 "БУЛЕКОПАК" АД 

554,360 D5 
"ФЕНИКС ПЛАСТИК" 

ЕООД 

Биоразградими 

отпадъци от кухни и 

заведения за 

обществено хранене 

20 01 08 

81,240 D5 
"Чистота Балкани" 

ЕООД 

67,320 D5 "ЛОРА-Х2" ЕООД 

Текстилни материали 20 01 11 

57,640 D5 "БАЛКОНФ" ЕООД 

69,420 D5 "МЕБЕЛ СТИЛ" ООД 

28,720 D5 "ХЕРШЕР" ЕООД 

27,480 D5 "Родина-Попово" ООД 

Други фракции, 

неупоменати другаде 
20 01 99 

0,600 D5 "БРЯГ-СК" ЕООД 

0,440 D5 "ЕСКЕЙП-ГРУП" ООД 

49,500 D5 
"Пашабахче България" 

ЕАД 
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Всяка информация, чието документиране се изисква с Условие № 11. "Управление 

на отпадъците", се съхранява от еколога на БКС-Търговище и при поискване се 

предоставя на компетентните органи. 

Съгласно член 5, параграф 1 от Регламент № 166/2006 г. относно създаването на 

Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители, операторите докладват 

преноса извън площадката за всякакви операции по оползотворяване/обезвреждане на: 

 опасни отпадъци (ОО) надвишаващи 2 тона на година; 

 неопасни отпадъци (не-ОО) надвишаващи 2 000 тона на година. 

Извън границите на депото не е имало случаи на движение на отпадъци, 

предназначени за оползотворяване или обезвреждане. 

4.5. ШУМ  

4.5.1. Емисии 

Дейностите, извършвани на площадката на Регионално депо – Търговище, се 

осъществяват по начин, недопускащ предизвикване на шум в околната среда над 

граничните стойности на еквивалентно ниво на шума, определени с Условие 12.1.1. от 

комплексно разрешително № 269-Н1/2014 г., както следва: 

По границите на производствената площадка:  

 дневно ниво – 70 dB(A) 

 вечерно ниво – 70 dB(A) 

 нощно ниво – 70 dB(A)  

В мястото на въздействие (най-близко разположените спрямо промишления източник 

точки, в урбанизираните територии и извън тях):  

 дневно ниво – 55 dB(A);  

 вечерно ниво – 50 dB(A);  

 нощно ниво – 45 dB(A).  

4.5.2. Контрол и измерване 

В изпълнение на Условие 12.2.1. от комплексното разрешително, през 2016 година, 

на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово" е 

извършено наблюдение на следните показатели: 

 общата звукова мощност на площадката; 

 еквивалентните нива на шум в определени точки по оградата на площадката; 

 еквивалентните нива на шум в мястото на въздействие.  

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 

365,800 D5 
 ОП  

"БКС-ТЪРГОВИЩЕ"  

78,420 D5 

Кампания "Да изчистим 

България заедно!" 

община Търговище 

6 204,540 D5 
"Еф Си Си България" 

ЕООД 

7,200 D5 

Кампания "Да изчистим 

България заедно!" 

община Попово 

Общо за 2017 година:  21 262,970 D5  
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Предвид периодичността за провеждане на наблюденията (един път в рамките на 

две последователни календарни години), през 2017 година не са правени измервания. 

Такива ще бъдат извършени през 2018 година. 

Мониторингът на шумовите емисии от площадката се извършва съгласно 

разработена по Условие 12.2.2. инструкция. С инструкцията се определя редът за 

провеждане на собствените измервания, документиране и докладване на резултатите. 

Изготвена е и се прилага Инструкция за оценка на съответствието на установените 

еквивалентни нива на шум по границата на производствената площадка и в мястото на 

въздействие с разрешените такива, установяване на причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия.  

Измерванията през 2016 г. са направени от Лаборатория за изпитване и калибриране 

"ЛИПГЕИ" към "Пехливанов Инженеринг" ООД, гр. София. Наблюденията са проведени 

при спазване изискванията на Наредба № 54 от 13.12.2010 г. 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 и в съответствие "Методика за определяне на 

общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и 

определяне нивото на шума в мястото на въздействие". 

4.5.3. Документиране и докладване 

Изпълняват се изискванията на Условие 12.3.1. от комплексното разрешително. 

Резултатите от наблюдението на определените показатели се документират и се представят 

в РИОСВ под формата на доклад по реда на чл. 30 от Наредба № 54 от 13.12.2010 г.  

Оценката на съответствието на установените нива на шум по границите на 

производствената площадка и в мястото на въздействие с разрешените такива, се 

отразяват във формуляр. 

Всички протоколи, формуляри и доклади от собствения мониторинг се съхраняват 

от еколога на БКС-Търговище и при поискване се представят на компетентните органи. 

Обобщена информация от извършените през 2016 год. наблюдения е докладвана в 

ГДОС за 2016 год. и в Таблица 6. от Приложение 1. към настоящия доклад. Отклонения от 

поставените в разрешителното максимално допустими нива, не са установени. Регионално 

депо – Търговище е с едносменен режим на работа, поради което вечерно и нощно ниво на 

шума не са измервани.  

Основни източници на шум в границите на обекта са автотранспортни средства и 

тежка механизация, използвани за обслужване на депото и за извозване на отпадъци: 

 Булдозери – 2 бр. 

 Багер – 1 бр. 

 Челен товарач – 1 бр. 

 Товарни автомобили – 6 бр. 

 Сметоизвозващи автомобили – 10 бр. 

Жалби и/или оплаквания от живущи в района около площадката, не са 

постъпвали.  
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4.6. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВАТА И ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ ОТ ЗАМЪРСЯВАНЕ 

4.6.1. Мерки за опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

В изпълнение на Условие 13.1.1. от КР е разработена Инструкция за периодична 

проверка за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито, 

установяване на причините и отстраняване на течовете. През 2017 година са направени 12 

броя проверки. Не са установени течове или други нередности. 

С цел предотвратяване на замърсявания при възникване на инциденти, е изготвена 

Инструкция с мерки за отстраняване на разливи и/или изливания на вредни и опасни 

вещества върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони). 

Инструкцията включва предприемане на необходимите действия за локализиране, 

неутрализиране и отстраняване на замърсяването, уведомяване на съответните органи, 

документиране. За отчетния период в границите на депото не са идентифицирани разливи 

и/или изливания на вредни и опасни вещества.  

На площадката е осигурено достатъчно количество подходящи сорбиращи 

материали за почистване в случай на разливи. Материалите се съхраняват на определени 

за целта места. 

Изготвена е Инструкция за предотвратяване на наличие на течности в резервоари, 

технологично/пречиствателно оборудване или тръбопроводи, от които са установени 

течове. До настоящия момент не е имало случаи на прилагане. 

Контрол върху състоянието на канализационната система за отпадъчни води на 

площадката се осъществява по реда на разработената по Условие 13.1.5. Инструкция за 

периодична проверка и поддръжка. Съгласно инструкцията, наблюдения на събирателните 

шахти за инфилтрат се извършва ежедневно, а на останалите експлоатационни устройства 

от дренажната система – веднъж месечно или на шест месеца. Резултатите за състоянието 

на шахтите за инфилтрат се отразяват в Дневник, а за канализационната мрежа – в 

протокол. През 2017 г. е установена една нередност – изтичане на инфилтрат в участъка 

под тялото на депото и ретензионния басейн. Причината е компрометирана тръба, преди 

събирателна шахта № 1. Предприети са своевременни мерки за ограничаване и 

предотвратяване на разливи. Прокопани са временни земни канавки, чрез които водите да 

се улавят и отвеждат към друг събирателен басейн за инфилтрат. Не е допуснато 

замърсяването на прилежащи терени и водни обекти. Повредата е отстранена в рамките на 

две седмици.  

През 2017 година на депото са изграждани временни пътища за достъп до 

работните площадки за натрупване на отпадъците и вертикални газоотвеждащи кладенци. 

При строителството им не са използвани материали, съдържащи приоритетни вещества.  

За отчетния период няма данни за инжектиране, реинжектиране, пряко или непряко 

въвеждане на приоритетно опасни, приоритетни, опасни и вредни вещества в почвите и 

подземните води. 

4.6.2. Мониторинг на почвата 

Собственият мониторинг на почви се провежда по показателите, посочени в 

Таблица 13.2.1. от комплексното разрешително. Пробовземането и анализите се 
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извършват от акредитирани лаборатории. При определяне базовото състояние на почвите 

те са направени от Регионална лаборатория – Велико Търново към Главна дирекция 

"Лабораторно-аналитична дейност" на ИАОС, а при последващия мониторинг – от 

лаборатория на "СЖС България" ЕООД. 

Определени са три точки за контрол на състоянието на почвите със следните 

географски координати: 

ПП 1 – N 43°12'18.71863'',  E 26°27'20.18268'' 

ПП 2 – N 43°12'15.02619'',  E 26°27'03.31712'' 

ПП 3 – N 43°12'16.98783'',  E 26°27'03.02566'' 

Собствен мониторинг на почви е извършван през 2015 год. Предвид 

периодичността, определена с Условие 13.2.1. от комплексното разрешително (веднъж на 

три години), почвен мониториг следва да бъде проведен през 2018 год.  

Резултатите от наблюденията за 2015 год. са документирани и са докладвани в 

ГДОС за 2015 год., както и в Таблици 8. от Приложение 1. на настоящия доклад. 

В изпълнение на Условие 13.2.2. от комплексното разрешително, операторът на 

"Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово" е изготвил 

План за мониторинг на почвите. Планът е съобразен с условията на разрешителното и е 

съгласуван с РИОСВ – Шумен и ИАОС. 

4.6.3. Мониторинг на подземни води 

Собственият мониторинг на подземните води се провежда по показателите и с 

периодичността, определени с Таблица 13.3.1. и Условие 13.3.1. от Комплексното 

разрешително. Пробовземането и анализите са извършени от ЛИВ при "Водоснабдяване и 

канализация" ООД, гр. Търговище, акредитирана от ИА "БСА". 

За наблюдение състоянието на подземните води са определени три точки на 

пробовземане: 3 бр. пиезометри – един над тялото на депото и два под него, по посока на 

движението на подземните води, със следните географски координати: 

П1 – N 43°12'18.8'',  E 026°27'20.7'' 

П2 – N 43°12'16.5'',  E 026°27'02.0'' 

П3 – N 43°12'15.1'',  E 026°27'02.5'' 

Резултатите от собствените наблюдения за състоянието на подземните води се 

документират и съхраняват от еколога на БКС-Търговище. 

Информация с данните от мониторинга, извършен през 2017 год., е докладвана в 

Таблица 7. от Приложение 1. 

В изпълнение на Условие 13.2.3. от комплексното разрешително, за обект 

"Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Търговище и Попово" е изготвен 

План за мониторинг на подземните води. Планът е съобразен с условията на 

разрешителното и е съгласуван с БД "Черноморски район" и ИАОС. 

През изтеклата година не се е налагало предприемане на допълнителни мерки за 

опазване на почвата и подземните води. 
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5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КОМПЛЕКСНО РАЗРЕШИТЕЛНО (ИППСУКР) 

Община Търговище има разработен проект за изграждане на нова клетка на 

Регионално депо – Търговище и проект за рекултивация на съществуващата. 

С изпълнението на проекта ще се осигури дългосрочно устойчиво управление на 

дейностите по отпадъците в региона и съответствие с нормативните изисквания и 

изискванията  на комплексно разрешително № 269-Н1/2014 год., актуализирано с решение 

№ 269-Н1-И0-А1/2015 г., поправено с решение № 269-Н1-И0-А1-ТГ1/2016 г. 

В таблицата е представено изпълнението на програма за привеждане в съответствие 

с условията на комплексното разрешително:  

№      

по ред 
ДЕЙНОСТИ 

НАЧАЛО НА 

ДЕЙНОСТТА 

КРАЙ НА 

ДЕЙНОСТТА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

І. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

1.1. 

Изграждане на 4 броя 

вертикални 

газоотвеждащи 

кладенци. 

След запълване 

на първия 

работен 

хоризонт 

Запълване на 

последния 

работен 

хоризонт 

Изградени са 2 броя 

газови кладенци.  

В процес на 

строителство са ГК № 3 

и ГК № 4.  

1.2. 

Полагане на 

хоризонтален газов 

дренаж (дренажен 

слой, събирателни 

газоотвеждащи тръби, 

контролни шахти) 

След запълване 

на последния 

работен 

хоризонт 

Рекултивация 

на депото 

Предстои.  

Съгласно проект от        

2014 год. 

1.3. 

Изграждане на 

инсталация за изгаряне 

на биогаз 

Предстои.  

Съгласно проект от        

2014 год. 

ІІ. Мониторинг на техническите и емисионни показатели 

2.1. 

По Условия № 8, 9.3., 

9.4., 9.6., 10, 11, 12, 13 

от КР 

м. януари  

2009 г. 
Ежегодно 

Извършва се по 

показателите и 

съгласно 

периодичността в КР. 

2.2. 
По Условия № 9.1. и 

9.2. 

След запълване 

на последния 

работен 

хоризонт и 

изграждане на 

газоотвеждаща 

система и 

инсталация за 

изгаряне на 

биогаза. 

Ежегодно 
Съгласно условията в 

КР. 
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6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

 В настоящия момент не се предвижда прекратяване на дейносттите или части от 

оборудването на площадката на депото. 

При необходимост от закриване на инсталацията или временно преустановяване 

работата на части от нея, в РИОСВ ще бъде представен подробен план, съгласно Условие  

№ 16. от комплексното разрешително. 

 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

7.1.  АВАРИИ  

В изпълнение на Условие 14. от КР, относно предотвратяване и действия при 

аварии и случаите на непосредствена заплаха за екологични щети и/или причинени 

екологични щети, за Регионално депо – Търговище са изготвени следните документи: 

 Оценка за прилагане изискванията на глава седма, раздел І от ЗООС, към 

инсталациите/съоръженията на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Търговище и Попово", в случай, че на площадката се съхраняват, използват или 

произвеждат опасни химични вещества. 

 Инструкция за оценка на риска от аварии при извършване на организационни и 

технически промени. 

 План за действие при бедствия и аварии, утвърден от Директора на ОП "БКС-

Търговище" и съгласуван от Районно управление на дирекция "Пожарна 

безопасност и защита на населението". Аварийният план регламентира защитата на 

персонала, населението и околната среда при бедствия и аварийни ситуации, и при 

прогнозата за вероятни такива, които могат да възникнат на територията на депото. 

С него се очертават действията, които трябва да бъдат предприети при определена 

извънредна ситуация, мерките, ресурсите и отговорностите за предотвратяване, 

контрол и/или ликвидиране на последствията при аварии.  

 Собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични 

щети и за причинени екологични щети и за минимални размер на разходите за 

тяхното изпълнение, в съответствие с изискванията на нормативната уредба по 

отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети. 

Води се дневник за регистриране на авариите, в който се отразяват причините за 

аварията, време и място на възникване, последствия върху здравето на населението и 

околната среда, предприети действия по прекратяване и/или отстраняване на 

последствията, органи, които са уведомени. 

През изминалата година на територията на Регионално депо – Търговище е 

възникнала една аварийна ситуация, информация за която е докладвана в Таблица 9. от 

Приложение 1. Аварията е констатирана на 29 август 2017 г. при проверка на 

канализационната и дренажна мрежа за инфилтрат. Установено е изтичане на отпадъчни 

води в участъка под тялото на депото и ретензионния басейн за инфилтрат. Причината е 

компрометирана отвеждаща тръба преди спирателния кран към системата от 

събирателните шахти за инфилтрат. Своевременно са обособени временни земни канавки 
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за улавяне и отвеждане на отпадъчните води към един от събирателните басейни. 

Авариралата тръба е заменена с нова РVС тръба.  Ремонтът  е приключен  на 14.09.2017 г. 

Не е допуснато замърсяване на прилежащи терени, както и заустване на инфилтрат във 

водни обекти. Относно предприетите конкретни мерки и срокове за отстраняване на 

повредата РИОСВ-Шумен е уведомена с писмо изх. № 129 от 31.08.2017 г. 

Документацията по Условие 14. от комплексното разрешително се съхранява от 

еклога на ОП "БКС-Търговище" и при поискване се представя на контролния орган. 

7.2. ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА 

ИНСТАЛАЦИИТЕ, ЗА КОИТО Е ИЗДАДЕНО КР 

За регистриране на оплаквания и възражения, свързани с дейността на 

инсталацията, е въведен дневник.  

През отчетната година не са постъпвали оплаквания за неприятни емисии на 

миризми и на шум, както и за замърсяване на водите и въздуха от депото. Няма налична 

информация за докладване в Таблица 10. от Приложение 1. 

 

8. ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИЯ ДОКЛАД 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

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

разрешително № 269-Н1/2014 г. на "Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Търговище и Попово". 

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

копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 

Подпис: ...........................      Дата: 12 март 2018 година 

Д-Р ДАРИН ДИМИТРОВ       

Кмет на Община Търговище 

 

 
 

Съгласувал: 

инж. Галин Дачев, директор на ОП "БКС-Търговище" 

 

Изготвил: 

инж. Иванка Христова, еколог в ОП "БКС-Търговище" 
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Таблица 1. ЗАМЪРСИТЕЛИ ПО ЕРЕВВ И PRTR 

# – Замърсител, еднакъв и за ЕРЕВВ, и за PRTR 

с/ – Стойността на емисията е определена чрез изчисление  

 

Таблици 2. ЕМИСИИ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ 

Газов кладенец № 1 

Таблица 2.1. Емисии в атмосферния въздух – Протокол от изпитване № 899Б/30.06.2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

брой / % непрекъснат 

мониторинг 

периодичен 

мониторинг 

Дебит на 

отпадъчните 

газове при 

реални условия 

m³/h – – 27,7 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

Дебит на 

отпадъчните 

газове при 

нормални усл. 

Nm³/h – – 23,4 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

СН4 mg/Nm
3
 – – 10 710 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

СO2 mg/Nm
3
 – – 29 475 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

О2 об. % – – 17,60 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

Н2S mg/Nm
3
 – – 15,21 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

Н2 mg/Nm
3
 – – 3,085 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

 

№ 
CAS 

номер 
ЗАМЪРСИТЕЛ 

Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг за 

пренос на 

замърсители 

извън площ 

(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка 

или употреба 

(колона 3) 

във въздух 

(колона 1а) 

във води 

(колона 1b) 

в почва 

(колона 1c) 

      кг/година кг/година кг/година кг/година кг/година 

1# 74-82-8 
Метан 

(СН4) 
1 856 193 с/  

   

3# 124-38-9 
Въглероден 

диоксид (СО2) 

– 

(3 933 649 с/)  
   

6# 7664-41-7 Амоняк (NН3) 58 042 с/  
   

7#  
ЛОС без метан 

(NMVOC) 

– 

(851 с/)  
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Таблица 2.2. Емисии в атмосферния въздух – Протокол от изпитване № 326Б/21.12.2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

брой / % непрекъснат 

мониторинг 

периодичен 

мониторинг 

Дебит на 

отпадъчните 

газове при 

реални условия 

m³/h – – 26,0 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

Дебит на 

отпадъчните 

газове при 

нормални усл. 

Nm³/h – – 24,0 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

СН4 mg/Nm
3
 – – 4 617 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

СO2 mg/Nm
3
 – – 17 688 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

О2 об. % – – 19,0 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

Н2S mg/Nm
3
 – – 0,0 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

Н2 mg/Nm
3
 – – 0,0 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

 

Газов кладенец № 2 

Таблица 2.3. Емисии в атмосферния въздух – Протокол от изпитване № 899Б.1/30.06.2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

брой / % непрекъснат 

мониторинг 

периодичен 

мониторинг 

Дебит на 

отпадъчните 

газове при 

реални условия 

m³/h – – 26,3 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

Дебит на 

отпадъчните 

газове при 

нормални усл. 

Nm³/h – – 22,2 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

СН4 mg/Nm
3
 – – 10 472 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

СO2 mg/Nm
3
 – – 27 510 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

О2 об. % – – 16,90 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

Н2S mg/Nm
3
 – – 25,35 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

Н2 mg/Nm
3
 – – 1,839 

Веднъж на 

шест месеца 
– 
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Таблица 2.4. Емисии в атмосферния въздух – Протокол от изпитване № 326Б.1/21.12.2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

брой / % непрекъснат 

мониторинг 

периодичен 

мониторинг 

Дебит на 

отпадъчните 

газове при 

реални условия 

m³/h – – 25,0 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

Дебит на 

отпадъчните 

газове при 

нормални усл. 

Nm³/h – – 23,0 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

СН4 mg/Nm
3
 – – 2 963 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

СO2 mg/Nm
3
 – – 13 758 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

О2 об. % – – 19,90 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

Н2S mg/Nm
3
 – – 0,0 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

Н2 mg/Nm
3
 – – 0,0 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

 

Газов кладенец № 3 

Таблица 2.5. Емисии в атмосферния въздух – Протокол от изпитване № 899Б.2/30.06.2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

брой / % непрекъснат 

мониторинг 

периодичен 

мониторинг 

Дебит на 

отпадъчните 

газове при 

реални условия 

m³/h – – 28,1 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

Дебит на 

отпадъчните 

газове при 

нормални усл. 

Nm³/h – – 23,6 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

СН4 mg/Nm
3
 – – 16 422 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

СO2 mg/Nm
3
 – – 22 925 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

О2 об. % – – 17,3 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

Н2S mg/Nm
3
 – – 27,9 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

Н2 mg/Nm
3
 – – 1,7 

Веднъж на 

шест месеца 
– 
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Таблица 2.6. Емисии в атмосферния въздух – Протокол от изпитване № 326Б.2/21.12.2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

брой / % непрекъснат 

мониторинг 

периодичен 

мониторинг 

Дебит на 

отпадъчните 

газове при 

реални условия 

m³/h – – 26,0 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

Дебит на 

отпадъчните 

газове при 

нормални усл. 

Nm³/h – – 24,0 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

СН4 mg/Nm
3
 – – 6 355 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

СO2 mg/Nm
3
 – – 15 516 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

О2 об. % – – 19,5 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

Н2S mg/Nm
3
 – – 0,0 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

Н2 mg/Nm
3
 – – 0,0 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

 

Газов кладенец № 4 

Таблица 2.7. Емисии в атмосферния въздух – Протокол от изпитване № 899Б.3/30.06.2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

брой / % непрекъснат 

мониторинг 

периодичен 

мониторинг 

Дебит на 

отпадъчните 

газове при 

реални условия 

m³/h – – 27,6 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

Дебит на 

отпадъчните 

газове при 

нормални усл. 

Nm³/h – – 23,2 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

СН4 mg/Nm
3
 – – 13 328 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

СO2 mg/Nm
3
 – – 22 270 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

О2 об. % – – 17,5 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

Н2S mg/Nm
3
 – – 26,9 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

Н2 mg/Nm
3
 – – 0,9 

Веднъж на 

шест месеца 
– 
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Таблица 2.8. Емисии в атмосферния въздух – Протокол от изпитване № 326Б.3/21.12.2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

брой / % непрекъснат 

мониторинг 

периодичен 

мониторинг 

Дебит на 

отпадъчните 

газове при 

реални условия 

m³/h – – 25,0 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

Дебит на 

отпадъчните 

газове при 

нормални усл. 

Nm³/h – – 23,0 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

СН4 mg/Nm
3
 – – 6 483 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

СO2 mg/Nm
3
 – – 23 752 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

О2 об. % – – 19,0 
Веднъж на 

шест месеца 
– 

Н2S mg/Nm
3
 – – 0,0 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

Н2 mg/Nm
3
 – – 0,0 

Веднъж на 

шест месеца 
– 

 

Таблици 3.1. ЕМИСИИ В ПРОИЗВОДСТВЕНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ (инфилтрат) 

Таблица 3.1.1. Емисии в производствени отпадъчни води (инфилтрат) – м. март, 2017 г.  

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ 

ЧЕСТОТА 

НА МОНИТОРИНГ 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

ОБЕМ НА 

ИНФИЛТРАТА 

m³/ден 

– 

4,01 

Веднъж месечно – m³/час 0,17 

m³/год 1 465 

Арсен mg/dm
3
 – 0,0070 ± 0,0004 Веднъж на шест месеца – 

Барий mg/dm
3
 – < 2,00 * Веднъж на шест месеца – 

Кадмий mg/dm
3
 – 0,0070 ± 0,0004 Веднъж на шест месеца – 

Хром 

(тривалентен) 
mg/dm

3
 – 0,9350 ± 0,0535 Веднъж на шест месеца – 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm

3
 – 0,0300 ± 0,0017 Веднъж на шест месеца – 

Мед mg/dm
3
 – 0,12 ± 0,01 Веднъж на шест месеца – 

Живак mg/dm
3
 – < 0,0001 * Веднъж на шест месеца – 

Молибден mg/dm
3
 – 0,500 ± 0,028 Веднъж на шест месеца – 

Никел mg/dm
3
 – 2,250 ± 0,087 Веднъж на шест месеца – 

Олово mg/dm
3
 – 0,1580 ± 0,0109 Веднъж на шест месеца – 

Селен mg/dm
3
 – < 0,001 * Веднъж на шест месеца – 

Цинк mg/dm
3
 – 0,050 ± 0,002 Веднъж на шест месеца – 
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Хлориди mg/dm
3
 – 2806,00 ± 88,39 Веднъж на шест месеца – 

Флуориди mg/dm
3
 – < 0,10 * Веднъж на шест месеца – 

Сулфатни 

йони 
mg/dm

3
 – 800,00 ± 28,56 Веднъж на шест месеца – 

Екстрахируеми 

вещества 
mg/dm

3
 – 2,3 ± 0,2 Веднъж на шест месеца – 

Анионактивни 

детергенти 
mg/dm

3
 – 0,740 ± 0,043 Веднъж на шест месеца – 

Азот нитритен mg/dm
3
 – 1,940 ± 0,073 Веднъж на шест месеца – 

Азот нитратен mg/dm
3
 – 13,60 ± 0,91 Веднъж на шест месеца – 

*Стойностите са под границата на обхвата на измерване 

 

Таблица 3.1.2. Емисии в производствени отпадъчни води (инфилтрат) – м. септември, 2017 г.  

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 
съгласно 

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ 

ЧЕСТОТА 

НА МОНИТОРИНГ 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

ОБЕМ НА 

ИНФИЛТРАТА 

m³/ден 

– 

4,01 

Веднъж месечно – m³/час 0,17 

m³/год 1 465 

Арсен mg/dm
3
 – 0,0050 ± 0,0003 Веднъж на шест месеца – 

Барий mg/dm
3
 – < 2,00 * Веднъж на шест месеца – 

Кадмий mg/dm
3
 – 0,0066 ± 0,0004 Веднъж на шест месеца – 

Хром 

(тривалентен) 
mg/dm

3
 – 0,732 ± 0,042 Веднъж на шест месеца – 

Хром 

(шествалентен) 
mg/dm

3
 – 0,028 ± 0,002 Веднъж на шест месеца – 

Мед mg/dm
3
 – 0,09 ± 0,01 Веднъж на шест месеца – 

Живак mg/dm
3
 – < 0,0001 * Веднъж на шест месеца – 

Молибден mg/dm
3
 – 0,43 ± 0,02 Веднъж на шест месеца – 

Никел mg/dm
3
 – 1,61 ± 0,06 Веднъж на шест месеца – 

Олово mg/dm
3
 – 0,146 ± 0,010 Веднъж на шест месеца – 

Селен mg/dm
3
 – < 0,001 * Веднъж на шест месеца – 

Цинк mg/dm
3
 – 0,046 ± 0,002 Веднъж на шест месеца – 

Хлориди mg/dm
3
 – 2781,00 ± 87,60 Веднъж на шест месеца – 

Флуориди mg/dm
3
 – < 0,10 * Веднъж на шест месеца – 

Сулфатни 

йони 
mg/dm

3
 – 811,00 ± 28,95 Веднъж на шест месеца – 

Екстрахируеми 

вещества 
mg/dm

3
 – 2,9 ± 0,3 Веднъж на шест месеца – 

Анионактивни 

детергенти 
mg/dm

3
 – 0,91 ± 0,05 Веднъж на шест месеца – 

Азот нитритен mg/dm
3
 – 2,030 ± 0,076 Веднъж на шест месеца – 

Азот нитратен mg/dm
3
 – 14,61 ± 0,98 Веднъж на шест месеца – 

*Стойностите са под границата на обхвата на измерване 
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Таблици 3.2. ЕМИСИИ В ДЪЖДОВНИ ОТПАДЪЧНИ ВОДИ 

Точка ПВ 1:  

Таблица 3.2.1. Емисии в дъждовни отпадъчни води – м. февруари, 2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ 

ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

ЗАУСТВАНИ ВОДИ 

m³/ден 

– 

0,44 

годишно – m³/час 0,02 

m³/год 160 

АКТИВНА 

РЕАКЦИЯ НА рН 

рН 

единици 
6,5 – 9,0 7,78 ± 0,04 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕРАЗТВОРЕНИ 

ВЕЩЕСТВА 
mg/dm³ 50  13,8 ± 0,4 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕФТОПРОДУКТИ mg/dm³ 0,3  < 0,1* 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

БПК5 mg/dm³ 15 142 ± 14 
Веднъж на  

три месеца 
НЕ 

ХПК mg/dm³ 70 294 ± 3 
Веднъж на  

три месеца 
НЕ 

АЗОТ НИТРАТЕН mg/dm³ 10 205 ± 11 
Веднъж на  

три месеца 
НЕ 

*Стойностите са под границата на обхвата на измерване 

 

Таблица 3.2.2. Емисии в дъждовни отпадъчни води – м. март, 2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ 

ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

ЗАУСТВАНИ ВОДИ 

m³/ден 

– 

0,44 

годишно – m³/час 0,02 

m³/год 160 

АКТИВНА 

РЕАКЦИЯ НА рН 

рН 

единици 
6,5 – 9,0 7,930 ± 0,037 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕРАЗТВОРЕНИ 

ВЕЩЕСТВА 
mg/dm³ 50  3,0 ± 0,0 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕФТОПРОДУКТИ mg/dm³ 0,3  < 0,10* 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

БПК5 mg/dm³ 15 1,0 ± 0,2 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

ХПК mg/dm³ 70 < 30,00 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

АЗОТ НИТРАТЕН mg/dm³ 10 0,715 ± 0,023 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

*Стойностите са по-малки от границата на количествено определяне на метода 
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Таблица 3.2.3. Емисии в дъждовни отпадъчни води – м. юни, 2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ 

ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

ЗАУСТВАНИ ВОДИ 

m³/ден 

– 

0,44 

годишно – m³/час 0,02 

m³/год 160 

АКТИВНА 

РЕАКЦИЯ НА рН 

рН 

единици 
6,5 – 9,0 8,69 ± 0,040 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕРАЗТВОРЕНИ 

ВЕЩЕСТВА 
mg/dm³ 50  3,0 ± 0,0 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕФТОПРОДУКТИ mg/dm³ 0,3  < 0,10 * 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

БПК5 mg/dm³ 15 2,0 ± 0,4 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

ХПК mg/dm³ 70 < 30,00 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

АЗОТ НИТРАТЕН mg/dm³ 10 0,123 ± 0,004 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

*Стойностите са под границата на обхвата на измерване 

 

 

Таблица 3.2.4. Емисии в дъждовни отпадъчни води – м. септември, 2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ 

ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

ЗАУСТВАНИ ВОДИ 

m³/ден 

– 

0,44 

годишно – m³/час 0,02 

m³/год 160 

АКТИВНА 

РЕАКЦИЯ НА рН 

рН 

единици 
6,5 – 9,0 8,520 ± 0,040 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕРАЗТВОРЕНИ 

ВЕЩЕСТВА 
mg/dm³ 50  4,0 ± 0,1 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕФТОПРОДУКТИ mg/dm³ 0,3  < 0,10* 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

БПК5 mg/dm³ 15 3,0 ± 0,6 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

ХПК mg/dm³ 70 < 30,00* 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

АЗОТ НИТРАТЕН mg/dm³ 10 0,101 ± 0,003 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

*Стойностите са по-малки от границата на количествено определяне на метода 
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Таблица 3.2.5. Емисии в дъждовни отпадъчни води – м. декември, 2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ 

ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

ЗАУСТВАНИ ВОДИ 

m³/ден 

– 

0,44 

годишно – m³/час 0,02 

m³/год 160 

АКТИВНА 

РЕАКЦИЯ НА рН 

рН 

единици 
6,5 – 9,0 7,430 ± 0,035 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕРАЗТВОРЕНИ 

ВЕЩЕСТВА 
mg/dm³ 50  24,0 ± 0,3 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕФТОПРОДУКТИ mg/dm³ 0,3  < 0,10* 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

БПК5 mg/dm³ 15 9,0 ± 1,8 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

ХПК mg/dm³ 70 54,00 ± 1,75 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

АЗОТ НИТРАТЕН mg/dm³ 10 6,900 ± 0,226 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

*Стойностите са под границата на обхвата на измерване 

 

 

Точка ПВ 2: 

Таблица 3.2.6. Емисии в дъждовни отпадъчни води – м. март, 2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ 

ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

ЗАУСТВАНИ ВОДИ 

m³/ден 

– 

0,44 

годишно – m³/час 0,02 

m³/год 160 

АКТИВНА 

РЕАКЦИЯ НА рН 

рН 

единици 
6,5 – 9,0 7,970 ± 0,037 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕРАЗТВОРЕНИ 

ВЕЩЕСТВА 
mg/dm³ 50  5,0 ± 0,1 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕФТОПРОДУКТИ mg/dm³ 0,3  < 0,10* 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

БПК5 mg/dm³ 15 2,0 ± 0,4 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

ХПК mg/dm³ 70 < 30,00 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

АЗОТ НИТРАТЕН mg/dm³ 10 1,080 ± 0,035 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

*Стойностите са под границата на обхвата на измерване 
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Таблица 3.2.7. Емисии в дъждовни отпадъчни води – м. юни, 2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ 

ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

ЗАУСТВАНИ ВОДИ 

m³/ден 

– 

0,44 

годишно – m³/час 0,02 

m³/год 160 

АКТИВНА 

РЕАКЦИЯ НА рН 

рН 

единици 
6,5 – 9,0 8,74 ± 0,041 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕРАЗТВОРЕНИ 

ВЕЩЕСТВА 
mg/dm³ 50  2,0 ± 0,0 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕФТОПРОДУКТИ mg/dm³ 0,3  < 0,10* 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

БПК5 mg/dm³ 15 2,0 ± 0,4 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

ХПК mg/dm³ 70 < 30,00 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

АЗОТ НИТРАТЕН mg/dm³ 10 0,240 ± 0,008 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

*Стойностите са под границата на обхвата на измерване 

 

Таблица 3.2.8. Емисии в дъждовни отпадъчни води – м. септември, 2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ 

ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

ЗАУСТВАНИ ВОДИ 

m³/ден 

– 

0,44 

годишно – m³/час 0,02 

m³/год 160 

АКТИВНА 

РЕАКЦИЯ НА рН 

рН 

единици 
6,5 – 9,0 7,24 ± 0,31 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕРАЗТВОРЕНИ 

ВЕЩЕСТВА 
mg/dm³ 50  136 ± 4 

Веднъж на  

три месеца 
НЕ 

НЕФТОПРОДУКТИ mg/dm³ 0,3  < 0,1* 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

БПК5 mg/dm³ 15 100 ± 9 
Веднъж на  

три месеца 
НЕ 

ХПК mg/dm³ 70 260 ± 13 
Веднъж на  

три месеца 
НЕ 

АЗОТ НИТРАТЕН mg/dm³ 10 111 ± 4 
Веднъж на  

три месеца 
НЕ 

*Стойностите са под границата на обхвата на измерване 
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Таблица 3.2.9. Емисии в дъждовни отпадъчни води – м. септември, 2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ 

ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

ЗАУСТВАНИ ВОДИ 

m³/ден 

– 

0,44 

годишно – m³/час 0,02 

m³/год 160 

АКТИВНА 

РЕАКЦИЯ НА рН 

рН 

единици 
6,5 – 9,0 8,44 ± 0,039 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕРАЗТВОРЕНИ 

ВЕЩЕСТВА 
mg/dm³ 50  5,0 ± 0,1 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕФТОПРОДУКТИ mg/dm³ 0,3  < 0,10* 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

БПК5 mg/dm³ 15 2,0 ± 0,4 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

ХПК mg/dm³ 70 < 30,00* 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

АЗОТ НИТРАТЕН mg/dm³ 10 0,198 ± 0,006 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

*Стойностите са под границата на обхвата на измерване 

 

Таблица 3.2.10. Емисии в дъждовни отпадъчни води – м. декември, 2017 г. 

ПАРАМЕТЪР ЕДИНИЦА 

НДЕ, 

съгласно  

КР 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ 

ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

ЗАУСТВАНИ ВОДИ 

m³/ден 

– 

0,44 

годишно – m³/час 0,02 

m³/год 160 

АКТИВНА 

РЕАКЦИЯ НА рН 

рН 

единици 
6,5 – 9,0 7,570 ± 0,035 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕРАЗТВОРЕНИ 

ВЕЩЕСТВА 
mg/dm³ 50  38,0 ± 0,5 

Веднъж на  

три месеца 
ДА 

НЕФТОПРОДУКТИ mg/dm³ 0,3  < 0,10* 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

БПК5 mg/dm³ 15 11,0 ± 2,2 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

ХПК mg/dm³ 70 62,0 ± 2,01 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

АЗОТ НИТРАТЕН mg/dm³ 10 7,800 ± 0,255 
Веднъж на  

три месеца 
ДА 

*Стойностите са под границата на обхвата на измерване 
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Таблица 4. ОБРАЗУВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество 

за единица продукт Временно 

съхранение 

на 

площадката 

Транспортиране 

– собствен 

транспорт / 

външна фирма 

С
ъ

о
тв

ет
ст

в
и

е 

Количества, 

определени 

с КР [t/y] 

Реално 

измерено 

[t/y] 

Количества, 

определени 

с КР [t/y]  

Реално 

измерено 

[t/y] 

– – – – – – – – – 

Таблица 5. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ И ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИ 

Отпадък Код 
Оползотворяване 

на площадката 

Обезвреждане 

на площадката  

Име на фирмата, 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Утайки от 

пречистване на 

отпадъчни води на 

мястото на 

образуването им  

02 05 02 – D5 
ОП "БКС-

Търговище" 
ДА 

Отпадъци, 

неупоменати другаде 
02 07 99 – D5 

ОП "БКС-

Търговище" 
ДА 

Шлака от пещи 10 09 03 – D5 
ОП "БКС-

Търговище" 
ДА 

Използвани леярски 

сърца, матрици и 

пресформи, различни 

от упоменатите в  
10 09 07 

10 09 08 – D5 
ОП "БКС-

Търговище" 
ДА 

Отпадъчни материали 

от струйно почистване 

на повърхности/ 

бластиране, различни 

от упоменатите в  
12 01 16 

12 01 17 – D5 
ОП "БКС-

Търговище" 
ДА 

Други облицовъчни и 

огнеупорни  

материали от 

металургични 

процеси, различни от 

упоменатите в 16 11 03 

16 11 04 – D5 
ОП "БКС-

Търговище" 
ДА 

Асфалтови смеси, 

различни от 

упоменатите в 17 03 01 

17 03 02 – D5 
ОП "БКС-

Търговище" 
ДА 

Отпадъци от решетки 

и сита 
19 08 01 – D5 

ОП "БКС-

Търговище" 
ДА 
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Отпадъци от 

пясъкоуловители 
19 08 02 – D5 

ОП "БКС-

Търговище" 
ДА 

Утайки от 

пречистване на 

отпадъчни води от 

населени места 

19 08 05 – D5 
ОП "БКС-

Търговище" 
ДА 

Минерали (например 

пясък, камъни) 
19 12 09 

Запръстяване на 

работните 

участъци на 

депото 

– 
ОП "БКС-

Търговище" 
ДА 

Други отпадъци от 

механично третиране 

на отпадъци,  

различни от 

упоменатите в 19 12 11 

19 12 12 – D5 
ОП "БКС-

Търговище" 
ДА 

Биоразградими 

отпадъци от кухни и 

заведения за 

обществено хранене 

20 01 08 – D5 
ОП "БКС-

Търговище" 
ДА 

Текстилни материали 20 01 11 – D5 
ОП "БКС-

Търговище" 
ДА 

Други фракции, 

неупоменати другаде 
20 01 99 – D5 

ОП "БКС-

Търговище" 
ДА 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 – D5 

ОП "БКС-

Търговище" 
ДА 

Таблица 6. ШУМОВИ ЕМИСИИ (СПИ, 2016 г.) 

МЯСТО НА ИЗМЕРВАНЕТО 

НИВО НА ЗВУКОВО 

НАЛЯГАНЕ 

съгласно КР 

 в dB (A) 

ИЗМЕРЕНО ПРЕЗ  

ДЕНЯ 

dB (A) 
СЪОТВЕТСТВИЕ 

ПО ГРАНИЦАТА НА 

ПРОИЗВОДСТВЕНАТА 

ПЛОЩАДКА 

ПУНКТ 

№: 1  
дневно 

ниво 
70 58,4 ± 0,3 ДА 

ПУНКТ  
№: 2 

дневно 

ниво 
70 63,7 ± 0,3 ДА 

ПУНКТ 

№: 3  
дневно 

ниво 
70 57,7 ± 0,3 ДА 

ПУНКТ 
№: 4  

дневно 

ниво 
70 52,1 ± 0,3 ДА 

ПУНКТ 
№: 5 

дневно 

ниво 
70 56,9 ± 0,3 ДА 

ПУНКТ 
№: 6 

дневно 

ниво 
70 52,5 ± 0,3 ДА 

ОБЩА ЗВУКОВА МОЩНОСТ НА 

ПЛОЩАДКАТА 

дневно 

ниво 
– 104,0 ± 4,3 – 

В МЯСТОТО НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
(най-близката жилищна зона) 

дневно 

ниво 
55 44,6 ±  0,3 ДА 
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Таблица 7. ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ 

ПОКАЗАТЕЛ 

ТОЧКА  

на 

пробовземане 

Концентрация в 

подземните 

води,  

съгласно 

стандарт за 

качество на 

подземните води 

РЕЗУЛТАТИ  

ОТ 

МОНИТОРИНГ 

ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

Активна реакция 

ТП 1 

≥ 6,5 и ≤ 9,5 

pH единици 

7,350 ± 0,044 

Веднъж на 

шест месеца 

ДА 

7,030 ± 0,042 ДА 

Електро-

проводимост  
2000 μS.cm-1 

835,0 ± 5,0 ДА 

788,0 ± 4,7 ДА 

Амониев йон 0,5 mg/l 
< 0,025 * ДА 

< 0,025 * ДА 

Нитрати 50 mg/l 
28,90 ± 2,53 ДА 

31,50 ± 2,76 ДА 

Хлориди 250 mg/l 
30,50 ± 0,96 ДА 

23,09 ± 0,73 ДА 

Перманганатна 

окисляемост 
5 mg O2/l 

1,20 ± 0,13 ДА 

1,42 ± 0,16 ДА 

Сулфати 250 mg/l 
74,00 ± 2,64 ДА 

67,00 ± 2,39 ДА 

Обща твърдост 12 mgΣqv/l 
7,36 ± 0,33 ДА 

7,03 ± 0,32 ДА 

Фосфати 0,5 mg/l 
0,124 ± 0,017 ДА 

0,081 ± 0,011 ДА 

Желязо 200 μg/l < 10,00 * 

Веднъж 

годишно 

ДА 

Живак 1 μg/l < 0,100 * ДА 

Кадмий 5 μg/l < 2,00 * ДА 

Олово 10 μg/l 2,00 ± 0,08 ДА 

Селен 10 μg/l < 1,00 * ДА 

Арсен 10 μg/l < 1,00 * ДА 

Мед 0,2 mg/l < 0,020 * ДА 

Хром – общо 50 μg/l < 5,00 * ДА 

Никел 20 μg/l < 1,00 * ДА 

Манган 50 μg/l 31,00 ± 4,75 ДА 

Цинк 1,0 mg/l 0,040 ± 0,002 ДА 

Нефтопродукти 50 μg/l < 0,10 * ДА 

Алуминий 200 μg/l < 2,50 * ДА 

Активна реакция 

ТП 2 

≥ 6,5 и ≤ 9,5 

pH единици 

7,050 ± 0,042 

Веднъж на 

шест месеца 

ДА 

7,690 ± 0,046 ДА 

Електро-

проводимост  
2000 μS.cm-1 

379,0 ± 2,2 ДА 

391,0 ± 2,3 ДА 

Амониев йон 0,5 mg/l 
< 0,025 * ДА 

< 0,025 * ДА 

Нитрати 50 mg/l 
3,40 ± 0,30 ДА 

1,20 ± 0,11 ДА 

Хлориди 250 mg/l 
11,03 ± 0,35 ДА 

13,28 ± 0,42 ДА 

Перманганатна 

окисляемост 
5 mg O2/l 

3,08 ± 0,34 ДА 

2,60 ± 0,29  ДА 
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Сулфати 

ТП 2 

250 mg/l 
29,00 ± 1,04 

Веднъж на 

шест месеца 

ДА 

31,00 ± 1,11 ДА 

Обща твърдост 12 mgΣqv/l 
3,52 ± 0,16 ДА 

3,78 ± 0,17 ДА 

Фосфати 0,5 mg/l 
0,005 ± 0,001 ДА 

0,005 ± 0,001 ДА 

Желязо 200 μg/l < 10,00 * 

Веднъж 

годишно 

ДА 

Живак 1 μg/l < 0,100 * ДА 

Кадмий 5 μg/l < 2,00 * ДА 

Олово 10 μg/l 2,00 ± 0,08 ДА 

Селен 10 μg/l < 1,00 * ДА 

Арсен 10 μg/l < 1,00 * ДА 

Мед 0,2 mg/l < 0,020 * ДА 

Хром – общо 50 μg/l < 5,00 * ДА 

Никел 20 μg/l < 1,00 * ДА 

Манган 50 μg/l 41,00 ± 6,28 ДА 

Цинк 1,0 mg/l 0,150 ± 0,006 ДА 

Нефтопродукти 50 μg/l < 0,10 * ДА 

Алуминий 200 μg/l < 2,50 * ДА 

Активна реакция 

ТП 3 

≥ 6,5 и ≤ 9,5 

pH единици 

7,730 ± 0,046 

Веднъж на 

шест месеца 

ДА 

7,860 ± 0,047 ДА 

Електро-

проводимост  
2000 μS.cm-1 

373,0 ± 2,2 ДА 

391,0 ± 2,3 ДА 

Амониев йон 0,5 mg/l 
< 0,025 * ДА 

< 0,025 * ДА 

Нитрати 50 mg/l 
1,50 ± 0,13 ДА 

2,00 ± 0,18 ДА 

Хлориди 250 mg/l 
11,18 ± 0,35 ДА 

13,33 ± 0,42 ДА 

Перманганатна 

окисляемост 
5 mg O2/l 

2,94 ± 0,33 ДА 

2,60 ± 0,29 ДА 

Сулфати 250 mg/l 
27,00 ± 0,96 ДА 

34,00 ± 1,21 ДА 

Обща твърдост 12 mgΣqv/l 
3,49 ± 0,16 ДА 

7,81 ± 0,36 ДА 

Фосфати 0,5 mg/l 
0,007 ± 0,001 ДА 

< 0,005 * ДА 

Желязо 200 μg/l < 10,00 * 

Веднъж 

годишно 

ДА 

Живак 1 μg/l < 0,100 * ДА 

Кадмий 5 μg/l < 2,00 * ДА 

Олово 10 μg/l 2,00 ± 0,08 ДА 

Селен 10 μg/l < 1,00 * ДА 

Арсен 10 μg/l < 1,00 * ДА 

Мед 0,2 mg/l < 0,020 * ДА 

Хром – общо 50 μg/l < 5,00 * ДА 

Никел 20 μg/l < 1,00 * ДА 

Манган 50 μg/l 41,00 ± 6,28 ДА 

Цинк 1,0 mg/l 0,290 ± 0,012 ДА 

Нефтопродукти 50 μg/l < 0,10 * ДА 

Алуминий 200 μg/l < 2,50 * ДА 
 

* Стойностите са под границата на обхвата на измерване 
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Таблици 8. ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИ (СПИ, 2015 г.) 

Таблица 8.1. Опазване на почви  – дълбочина на пробата 0 ÷ 10 см 

ПОКАЗАТЕЛ 

Концентрация 

в почвите, 

съгласно КР 

mg/kg 

Пробовземна 

точка 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ 

mg/kg 

ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

pH – 

ПП 1 

7,90 ± 0,04 

три години 

– 

Желязо – 27525 ± 1376 – 

Живак – < 0,05 * – 

Кадмий – 0,85 ± 0,06 – 

Олово – 105 ± 7 – 

Арсен – 27,5 ± 2,2 – 

Мед – - – 

Хром – 26,4 ± 1,8 – 

Никел – 31,2 ± 2,2 – 

Цинк – 197 ± 10 – 

Нефтопродукти – < 20 * – 

pH – 

ПП 2 

8,25 ± 0,04 

три години 

– 

Желязо – 26460 ± 1323 – 

Живак – < 0,05 * – 

Кадмий – < 0,05 * – 

Олово – 9,63 ± 0,67 – 

Арсен – 19,5 ± 1,6 – 

Мед – 18,7 ± 1,5 – 

Хром – 13,6 ± 1,1 – 

Никел – 28,1 ± 1,9 – 

Цинк – 55,6 ± 3,9 – 

Нефтопродукти – < 20 * – 

pH – 

ПП 3 

8,47 ± 0,04 

три години 

– 

Желязо – 24540 ± 1227 – 

Живак – < 0,05 * – 

Кадмий – < 0,05 * – 

Олово – 35,7 ± 2,5 – 

Арсен – 18,8 ± 1,5 – 

Мед – 28,6 ± 0,53 – 

Хром – 14,2 ± 1,1 – 

Никел – 23,5 ± 1,8 – 

Цинк – 308 ± 21 – 

Нефтопродукти – < 20 * – 

* Граница на околичествяване на метода 
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Таблица 8.2. Опазване на почви  – дълбочина на пробата 10 ÷ 40 см 

ПОКАЗАТЕЛ 

Концентрация 

в почвите, 

съгласно КР 

mg/kg 

Пробовземна 

точка 

РЕЗУЛТАТИ ОТ 

МОНИТОРИНГ 

mg/kg 

ЧЕСТОТА 

НА 

МОНИТОРИНГ 

СЪОТВЕТСТВИЕ 

pH – 

ПП 1 

8,04 ± 0,04 

три години 

– 

Желязо – 21105 ± 1055 – 

Живак – < 0,05 * – 

Кадмий – 0,67 ± 0,05 – 

Олово – - – 

Арсен – 22,9 ± 1,8 – 

Мед – 98,8 ± 7,9 – 

Хром – 22,5 ± 1,8 – 

Никел – 27,1 ± 1,9 – 

Цинк – 208 ± 14 – 

Нефтопродукти – < 20 * – 

pH – 

ПП 2 

8,57 ± 0,04 

три години 

– 

Желязо – 28365 ± 1418 – 

Живак – < 0,05 * – 

Кадмий – < 0,05 * – 

Олово – 7,85 ± 0,55 – 

Арсен – 19,1 ± 1,5 – 

Мед – 18,3 ± 1,5 – 

Хром – 13,4 ± 1,1 – 

Никел – 28,0 ± 1,9 – 

Цинк – 52,7 ± 3,7 – 

Нефтопродукти – < 20 * – 

pH – 

ПП 3 

8,48 ± 0,04 

три години 

– 

Желязо – 28380 ± 1419 – 

Живак – < 0,05 * – 

Кадмий – < 0,05 * – 

Олово – 8,05 ± 0,56 – 

Арсен – 21,9 ± 1,8 – 

Мед – 17,5 ± 1,4 – 

Хром – 15,9 ± 1,3 – 

Никел – 30,1 ± 2,1 – 

Цинк – 59,9 ± 4,2 – 

Нефтопродукти – < 20 * – 

* Граница на околичествяване на метода 
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Таблица 9. АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ 

Дата на 

инцидента 

Описание на 

инцидента 
Причини 

Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

29.08.2017г. Теч около 

събирателна 

шахта № 1 за 

инфилтрат 

Компроме-

тирана 

отвеждаща 

тръба за 

инфилтрат 

Обособяване 

на временни 

земни 

канавки за 

улавяне и 

отвеждане 

на 

инфилтрата 

до СШ № 2, 

с цел 

предотвратя-

ване на 

замърсяване 

на 

прилежащи 

терени 

Ремонт на 

тръбопровод  

РИОСВ – 

Шумен, 

Община 

Търговище 

Таблица 10. ОПЛАКВАНИЯ ИЛИ ВЪЗРАЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА 

ИНСТАЛАЦИЯТА, ЗА КОЯТО Е ПРЕДОСТАВЕНО КР 

Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приносител 

на 

оплакването 

Причини 
Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, които 

са уведомени 

– – – – – – 

 


