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РЕЧНИК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ТЕРМИНИ 
 

 

КР    Комплексно разрешително 

ГДОС    Годишен доклад по околна среда 

ТБО    Твърди битови отпадъци 

РДНО    Регионално депо за неопасни отпадъци 

МОСВ   Министерство на околната среда и водите 

РИОСВ   Регионална инспекция по околна среда и водите 

ИАОС   Изпълнителна агенция по околна среда 

БДЧР    Басейнова дирекция „Черноморски район” 

СУОС   Система за управление на околната среда 

ЕРИПЗ  Регламент №166/2006 относно създаването на Европейски 

регистър за изпускането и преноса на замърсители 

ЗООС    Закон за опазване на околната среда 

ТП    Точка на пробовземане 

МП    Мониторингов пункт 

ИВ    Инфилтратни води 

ИТ    Измерителна точка 

ИКЕ    Икономическа комисия за Европа 

ПМС    Постановление на министерски съвет 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

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

 
Община Бургас притежава Комплексно разрешително (КР) №385-Н0/2009г, поправено с 

Решение на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) 

№385-Н0-И0-А0-ТГ1/2012г., поправено с Решение на Изпълнителния директор на ИАОС 

№385-Н0-И0-А0-ТГ2/2013г., изменено с Решение на Изпълнителния директор на 

Изпълнителна агенция по околна среда №385-Н0-И1-А0-ТГ2/2014г.  

 

Настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл.125, 

ал.1, т.6 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Условие 5.10.1 от цитираното 

Комплексно разрешително, съгласно което Община Бургас, като оператор се задължава да 

представя ежегодно в РИОСВ – Бургас, Годишен доклад за изпълнението на дейностите, 

за които е предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната 

година, следваща година за която се отнася на хартиен и електронен носител. 

 

Изискването за изготвяне на ГДОС е разписано и в чл.20, ал.1 от Наредба за условията и 

реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС №238/02.10.2009г., обн., ДВ, 

бр.80/09.10.2009 г., посл. изм. бр. 16/20.02.2018г.), съгласно който ГДОС се представя 

освен на РИОСВ и на Басейнова дирекция, на чиято територия се осъществява дейността. 

 

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено комплексно разрешително, приложен към 

утвърдената, със Заповед на министъра на околната среда и водите №РД-806/31.10.2006 г., 

„Методика за реда и начина за контрол на комплексно разрешително и образец на 

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

разрешително”. Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде 

прехвърлена в база данни, с помощта на, които България да изпълни поетите ангажименти 

съгласно директивата за КПКЗ, Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни 

вещества (EPER) и Протокола на Икономическата комисия за Европа (ИКЕ) на ООН за 

регистри на емисии и трансфер на замърсявания (PRTR). 

 

Комплексното разрешително е издадено на основание чл.120 от ЗООС и чл.11, ал.1 от 

Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (ПМС 

№ 238/02.10.2009г.) и е влязло в сила на 01.01.2010 год. 
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1.1. Общи данни 

1.1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно разрешително 

(КР) 

Инсталацията, която попада в обхвата на т. 5. 4. от Приложение 4 на ЗООС: 

„Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, 

Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”, с. Братово, състоящо се от Клетка № 1. 

Инсталации, които не попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

1. Инсталация за сепариране; 

2. Инсталация за компостиране; 

3. Инсталация за раздробяване на строителни отпадъци; 

4. Инсталация за балиране на отпадъци. 

 

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията 

„Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, 

Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе” е разположено на територията на 

с. Полски извор, Община Камено, Област Бургас с обща площ 27.9 хектара. Достъпът до 

обекта се осъществява по път трети клас от републиканската пътна мрежа №9008 Бургас - 

кв. Долно Езерово - (Полски извор - Братово) от с. Братово до с. Полски извор. Пътят 

разделя обекта на две части и това налага оформянето и оборудването на два отделни 

входа със съответните съоръжения за контролиране на достъпа. 

 

1.1.3. Регистрационен номер на КР 

Комплексно разрешително №385-Н0/2009г.; №385-Н0-И1-А0-ТГ2/2014г. 

 

1.1.4. Дата на подписване на КР 

Комплексното разрешително е подписано на 14.10.2009 г. 

 

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР 

Комплексното разрешително е влязло в сила на 01.01.2010 г. 

 

1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното 

Оператор на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Камено, Бургас, Айтос, 

Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”, с. Братово и притежател на 

разрешителното е Община Бургас. 

 

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

Община Бургас 

8000 гр. Бургас 

ул. „Александровска” № 26 

тел.: 056 907214 

факс: 056 841314 

e-mail: obshtina@burgas.bg 

1. УВОД 

1.  
 

mailto:obshtina@burgas.bg
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1.1.8. Лице за контакт 

инж. Стефан Калчев – Директор на ОП „Чистота Еко” 

 

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

Община Бургас, 8000 гр. Бургас 

ул. „Александровска” № 26 

тел. 0889 290 143 

e-mail: chistotaeco@abv.bg 

 

1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията 

Обектът представлява регионално депо за неопасни отпадъци, разположено върху площ от 

279.265 dka в землището на с. Полски извор, Община Камено, Област Бургас. 

 

Депото е въведено в експлоатация на 24.08.2015г., за което е уведомена РИОСВ Бургас с 

Вх. №6754/24.08.2015г. На неговата територия са изградени: 

 Депо за отпадъци – клетка 1 с капацитет 400 000t; 

 Сепарираща инсталация с капацитет 80 000 t/y смесени битови отпадъци; 

 Компостираща инсталация с капацитет 5 000 t/y разделно събрани зелени и 

градински отпадъци; 

 Пречистващо съоръжение към компостираща инсталация – биофилтър; 

 Площадка за трошачка за едрогабаритни отпадъци; 

 Площадка за трошачка за строителни отпадъци, разделяни на фракции; 

 Работилница с автомивка и гаражи; 

 Контролно–пропускателен пункт; 

 Административно–битова сграда; 

 Дизел колонка и резервоар за дизелово гориво; 

 Локална пречиствателна станция за отпадъчни води; 

 Екопарк с контейнери и сграда за временно съхраняване на опасни отпадъци, вкл. 

помещения за ИУЕЕУ и площадка за събиране и временно съхранение на гуми, 

където всеки от населението да има възможност да остави събрани разделно в 

домакинствата отпадъци; 

 Съответните площадкови мрежи и съоръжения за безпроблемната работа на 

комплекса от съоръжения. 

 

В Клетка 1 се извършва депониране на неопасни битови отпадъци. Тя е ситуирана в 

южната част на терена, определен за изграждане на регионалното депо. Клетката е в 

състояние да поеме 400 000t отпадъци. По време на експлоатацията на клетката е прието 

височината на един работен хоризонт да бъде H=1.80 m. 

 

Клетка 1 се състои от следните основни елементи и системи: 

 Дренажна тръба под дъното и изолацията на Клетката; 

 Опорна дига за оформяне на клетката с откоси 1:3 към дъното й и 1:2.5 въздушен 

откос; 

 Долен изолационен екран по дъното на депото, за предотвратяване изтичането на 

инфлилтрат от депото; 

mailto:chistotaeco@abv.bg
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 Дренажна система от 2/3 перфорирани PEHD тръби и площен дренажен слой за 

събиране и отвеждане на инфилтрата от тялото на депото; 

 Система за управление на инфилтрата; 

 Система за улавяне и отвеждане на повърхностните атмосферни води, за да се 

предотврати навлизането им в тялото на депото (охранителни канавки за 

атмосферни води); 

 Системата за улавяне и отвеждане на инфилтрираните атмосферни води през 

почвеното покритие на рекултивиращия слой. 

 

Транспортното обслужване на Стопанският двор и Клетка 1 се извършва по вътрешно 

площадков път и експлоатационен път. 

 

 
Снимка 1. Клетка 1 за депониране на отпадъци 

 

Сепарираща инсталация 

Сепариращата инсталация е разположена в югоизточната част на стопанския двор, на 

около 200m от входа на обекта от лявата страна на обслужващия път. Около нея е 

оформена площадка с асфалтова настилка, чрез която се осъществява транспортния 

достъп и обслужване на инсталацията. Тази площадка осигурява достъпа и до сградата на 

гаража с работилницата. 

 

Инсталация за сепариране на неопасни битови отпадъци има за цел осъществяване на 

предварителното третиране на отпадъците до достигане на критериите за последващото 

им екологосъобразно третиране чрез рециклиране и/или оползотворяване и е с капацитет 

от 80 000 тона годишно.  

 

Сградата за сепариращата инсталация е разпределена на три пространства - приемно, 

сепариране и балиране. Входовете са определени от технологията - за всяка зона отделен 

вход-изход, към общия стопански двор към фасада североизток. В частта на приемното 
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сградата е отворена тип навес към фасадата за влизане на машините, доставящи отпадък, 

от североизток. Бетонова стена с височина 3.0m от кота готов под за ограждане на 

отпадъка е предвидена само от югозападната фасада и до половината на северозападната 

фасада. Отпадъкът се изсипва на пода за последваща подготовка и товарене към машините 

за сепариране. 

 

В частта на сепарирането сградата е изцяло затворена. Тук се помещава технологичното 

оборудване за извършване на сепарацията на доставения отпадък. Третото пространство - 

балиране - се намира към източната част от сградата по нейната дължина, изцяло отворено 

между колоните. 

 

 
Снимка 2. Сепарираща инсталация 

 

Компостиращата инсталация, включва: 

 Компостиране - фаза 1, в сграда; 

 Компостиране - фаза 2, на открита площадка; 

 Склад за готов компост, под навес. 

 

Площадката на Компостиращата инсталация е разположена в централната част на 

стопанския двор, на север от обслужващия път. Предвидено е отклонение в дясно от пътя 

за достъп до нея, на около 130 m от входа на обекта. На площадката са разположени две 

сгради - Компостиране - фаза 1 и Склад за готов компост. Оформени са площадки за: 

Компостиране - фаза 2; приемна зона за зелени отпадъци, подлежащи на компостиране; 

пресяване и сортиране на готовия компост; обслужване и транспортен достъп до сградите 

и отделните площадки. 
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Снимка 3. Площадка на компостираща инсталация 

 

Биофилтърна система 

Биофилтърната система е модулен тип, в затворен контейнер, снабдена с контролно табло, 

и отговаря на следните основни изисквания: 

 Брой входове за отработен въздух на час, постъпващ в биофилтърната система - 3 

бр., входящите тръби са от РЕHD, ф160 mm, 

 Брой изходи за пречистения въздух - 1 бр., ф 300 mm; 

 Дебит на всеки вход - максимум 720 m3/h. 

 

Локална пречиствателна станция за отпадъчни води (ЛПСОВ) 

Технологията на локалната пречиствателна станция за отпадъчни води за депото е 

базирана на модулна инсталация, в която са комбинирани процеси на механично 

пречистване (поток битово-фекални води и технически води) и физико-химично, в което 

са комбинирани процеси на амонификация, окисление, рН корекция, филтрация обратна 

осмоза. 

 

Предвидените пречиствателни съоръжения, технологични обеми и резервоари 

осигуряващи приемане, съхранение и осредняване на отпадъчните и пречистени обеми са 

както следва: 

 Модул 1 за пречистване на битови води и инфилтрат – компактна инсталация; 

 Резервоар 2 за инфилтрат, постъпващ от гравитачен тръбопровод от ретензионен 

басейн; 

 Резервоар 3 за битово-фекални води; 

 Резервоар – буфер 4 за частично пречистена вода; 

 Резервоар – буфер 5 за концентрат. 
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Технологичната схема на пречистване предвижда генерирането на два отпадъчни потока: 

 Поток 1 (85-90 % от основния) – условно пречистена вода, която се транспортира 

до градска пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) за допречистване, с 

обслужваща депото цистерна; 

 Поток 2 (10-15 % от основния), който представлява технологично отпадъчен 

инфилтрат от процеса на обработка и промивки. 

 

 
Снимка 4. Площадка на ЛПСОВ 

 

Система за управление на инфилтрата 

Системата за управление на инфилтрата включва следните съоръжения: 

 ретензионен басейн с цел акумулиране на отпадъчните води, филтрирали през 

тялото на Клетка 1 при интензивни валежи. В него се заустват технологичните 

отпадъчни води от стопанския двор и инфилтрата от Клетка 1. Водите в 

ретензионния басейн, предвид голямата площ на водното огледало, имат 

възможност да намалят своя обем вследствие на изпарението им; 

 помпена шахта първо стъпало (ПШ1) служи за препомпване на инфилтрата от 

ретензионния басейн до ПШ2 (втора стъпка) и от там директно в оросителната 

система на депото; 

 напорни тръбопроводи - служат за осигуряването на ефективна рециркулация на 

инфилтрата от Клетка 1 по време на експлоатацията й, а и след нейната 

рекултивация; 

 оросителна система, която служи за оросяване с инфилтрат на тялото на клетка 1 

на регионалното депо по време на депониране, а и след нейната рекултивация. Тя 

се състои от напорен тръбопровод и разпределителни клонове върху тялото на 

отпадъците след окончателната рекултивация на клетката. 

 

Екопарк 

Екопарка е предназначен за предаване на разделно събрани от домакинствата отпадъци, в 

който са обособени следните участъци: 

- площадка с контейнери за хартия, картон, стъкло, метали, пластмаси, дърво и др. 

отпадъци от домакинствата; 
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- площадка за събиране на гуми; 

- пункт за излезли от употреба домакински електроуреди; 

- център за опасни отпадъци от населението. 

 

Планировката на площадката на Екопарка е решена на едно ниво и също е организирана с 

един общ вход и изход. На входа е монтирана плъзгаща се врата за МПС, с две крила, 

светъл отвор 6 m. Тази организация на входа позволява по-добро контролиране на достъпа 

на хора до територията на обекта. 

 

 
Снимка 5. Площадка на екопарк 

 

 

Инсталация за раздробяване на строителни отпадъци 

Площадката за третиране на строителни отпадъци е ситуирана в стопанския двор на 

депото, в северната част на УПИ II13,14,43,46, землище с. Полски извор, Община Камено. 

Годишното количество строителни отпадъци (СО), които трябва да постъпят на 

площадката за обработка са 10 000t/y. Прието е необходимия капацитет на площадката и 

нейните размери да са в състояние да поемат едноседмичното количество строителни 

отпадъци без да бъдат извозвани извън нея. Необходимата площ за приемане и 

съхранение на постъпили СО е 650m2, където могат да се поберат СО с обем 975m3. 

Площадката за трошачката е с площ 450m2. Площта отредена за отпадъците след 

трошачката е 580m2, където могат да се поберат 871m3 натрошени отпадъци. 
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Снимка 6. Площадка с трошачка за строителни отпадъци 

 

 

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията 

Съобразно Условие №4 от КР 385-Н0/2009г.; №385-Н0-И1-А0-ТГ2/2014г.  максималният 

капацитет на депото за неопасни отпадъци е следния: 

№ Инсталация 

Позиция на 

дейността по 

Приложение № 

4 на ЗООС 

Капацитет 

(t отпадъци/ 

24h) 

Капацитет 

(t отпадъци) 

1 

„Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, 

Несебър, Поморие, Руен, Средец и 

Сунгурларе", с. Братово, състоящо се от: 

- клетка №1 

т. 5.4 от 

Приложение 4 

на ЗООС 

220 400 000 

 

Капацитет на инсталацията извън обхвата на Приложение №4 на ЗООС 

№ Инсталация извън обхвата по 

Приложение № 4 на ЗООС 

Капацитет 

(t годишно) 

1. Инсталация за компостиране 5 000 

 

1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда 

С Решение на Общински съвет Бургас от 28.10.2014г. по т. 16 (Протокол № 42) е 

създадено Общинско предприятие „Чистота Eко”. Съгласно Правилника за изменение и 

допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинското предприятие, 

предмета на дейностите му включва: 

 управление, експлоатация и поддържане на регионално депо „Братово-

Запад”; 
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  разделно събиране на отпадъци от опаковки и други разделно събирани 

отпадъци; 

 сепариране и рециклиране на отпадъци; 

 обезвреждане на неопасни отпадъци чрез депониране; 

 компостиране на биоразградими отпадъци; 

 обслужване на мобилни центрове за безвъзмездно предаване на разделно 

събрани фракции от населението; 

 обслужване на площадки за временно съхранение на растителни отпадъци, 

при следната организационна структура: 

 
                  

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

Инсталацията се намира на територията на РИОСВ Бургас, гр. Бургас – 8000, ж.к. „Лазур”, 

ул. „Перущица” № 67, ет.3. 

 

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

Басейнова дирекция „Черноморски район” с център гр. Варна - 9000, ул. „Алекандър 

Дякович” №33. 

 

 

 

 

 

Отговорностите и структурата за изграждане и функциониране на система за управление 

на околната среда са определени с Условие 5 от Комплексното разрешително, съгласно 

което операторът е длъжен да прилага система за управление на околната среда (СУОС), 

отговаряща на редица изисквания. Основните й цели са спазване на всички нормативни 

изисквания за опазване на околната среда и намаляване риска за човешкото здраве. 

 

 

 

Директор

Техн. ръководител

Еколог-
Технолог

Технолог-
Лаборант

Главен

Механик

Ръководител 
смяна 

Шофьор 
цистерна Автомонтьор

Енергетик

Специалист 
ВиК и Ел.

Контрольор-
отговорник

Контрольор Контрольор

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
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2.1. Структура и отговорности (Условие 5.1. от КР) 

Съгласно Условие 5.1.2. са изготвени списъци на персонала, който извършва дейностите 

по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на 

условията, заложени в КР. Списъците се съхраняват и се актуализират при промяна в 

състава на персонала/лицата или отговорностите. 

 

2.2. Обучение (Условие 5.2. от КР) 

Съгласно Условие 5.2.1. от КР, ежегодно се определят потребностите от обучение на 

персонала на депото и се изготвя годишна програма за обучение. Обучението е съобразено 

със задълженията и отговорностите на персонала при изпълнение на конкретни дейности 

по условията на КР и включва: 

 Запознаване и прилагане на разработените инструкции по СУОС. 

 Изисквания за водене на документация, отчетност и спазване на регламентирани 

срокове. 

 Запознаване с нормативната уредба, касаеща работата на депото. 

 Обучение за работа със специализираната техника на площадката. 

 Обучение по безопасност на труда и предприемане на действия при възникване на 

аварийна ситуация. 

 Работа с ел. везна и прилежащата програма. 

 

2.3. Обмен на информация (Условие 5.3. от КР) 

На Регионалното депо за неопасни отпадъци се поддържа актуална информация относно 

отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното. Във връзка с 

осъществяване на по-добър обмен на информация е изготвен списък по Условие 5.3.1. от 

КР на отговорните лица (имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон 

за контакт). Информацията е достъпна за всички служители. 

 

Изготвен е и актуален списък по Условие 5.3.2. на КР на органите и лицата, които трябва 

да бъдат уведомявани, съгласно условията на разрешителното, техните адреси и начини за 

контакт (включително за спешни случаи). Информацията е достъпна за всички служители. 

 

2.4. Документиране (Условие 5.4. от КР) 

В изпълнение на Условие 5.4. от КР са изготвени списъците по Условия 5.4.1., 5.4.2. и 

5.4.3 както следва: 

 Осигурен е актуален списък с нормативните актове, отнасящи се към работата на 

инсталацията. Същият подлежи на актуализация при промяна на нормативната 

уредба, имаща отношение към работата на инсталацията. 

 Осигурен е актуален списък на всички необходими инструкции, изисквани от 

разрешителното, които се съхраняват на достъпно за всички служители място, 

както и от лицата, отговорни за тяхното изпълнение. 

 Наличен е списък, на кого от персонала, какъв документ е предоставен. 

 

Инструкциите и прилежащата документация се намират при отговарящият за 

управлението и експлоатацията на Регионалното депо за неопасни отпадъци за общините 

Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе – 

Стефан Калчев - Директор на ОП „Чистота Еко”. 

 

 



 

15 
 

ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

2.5. Управление на документи (Условие 5.5. от КР) 

Актуалните документи, свързани с изпълнението на условията в КР, се намират на 

разположение на персонала и на лицата, които ги прилагат. Всички инструкции и 

документи се съхраняват в администрацията на РДНО и са на разположение на 

компетентните органи. 

 

Изготвена е и се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с 

комплексното разрешително, в случай на промени в нормативната уредба, работата и 

управлението на инсталацията, както и за изземване на невалидната документация по 

Условие 5.5.1. от КР. 

 

2.6. Оперативно управление (Условие 5.6. от КР) 

Съгласно Условие 5.6.1. от КР са изготвени и одобрени всички инструкции за 

експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното, съхранявани в администрацията 

на Регионалното депо в писмен вид. Същите се предоставят на компетентните органи при 

поискване. 

 

2.7. Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия (Условие 5.7. от КР) 

Съгласно Условие 5.7. са изготвени и се прилагат: 

 Писмена инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, 

съгласно условията в комплексното разрешително по Условие 5.7.1. от КР. 

 Писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите на 

емисионните и технически показатели с определените в разрешителното по 

Условие 5.7.2. от КР. 

 Писмена инструкция за установяване на причините за допуснатите несъответствия 

и предприемане на коригиращи действия по Условие 5.7.3. от КР. 

 

2.8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации (Условие 5.8 от КР) 

 

През отчетния период на 2017г., в резултат от проливните дъждове от 25.10.2017г., 

възникна природно бедствие – Наводнение, поради което, считано от 25.10.2017г., депото 

временно преустанови работа. Със заповед № РД-10-186/25.10.2017г. на областия 

управител на област Бургас е обявено „Бедствено положение“ на територията на област 

Бургас, считано от 08:00 часа на 25.10.2017г. и е задействан Областния план за защита при 

бедствие, в част „Наводнения“.  

 

Освен това е задействан и Аварийния план за действие при бедствия, аварии и катастрофи 

на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Камено, Бургас, Айтос, 

Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе” – План за действия при 

наводнения. Взети са всички необходими мерки за предоствратяване на последващи 

аварии и инциденти, описани в Аварийния план.  

 

Съгласно Условие 5.8.1. е изготвена писмена инструкция за преразглеждане, и при 

необходимост, актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ 

пречиствателното оборудване след всяка авария. 

Съгласно Условие 5.8.2. се прилага инструкция за аварийно планиране и действия при 

аварии, в която са включени дейности по:  
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- определяне на опасни вещества, съхраняване или образувани в резултат от 

производствената дейност; 

- определяне на възможните аварийни ситуации;  

- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни 

ситуации; 

- определяне на  начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на 

Плана за действие при аварии; 

- определяне на сборни пунктове, както и най-подходящите пътища за извеждане на 

работещите от района на аварията; 

- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращите 

действия; 

- определяне на редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при 

авария; 

- определяне на необходимите средства за лична защита; 

- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии; 

- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за 

изпълнение на действията, предвидени в Плана за действия при аварии. 

Във връзка с възникналото природно бедствие – Наводнение на 25.10.2017г. е извършена 

актуализация на инструкцията по Условие 5.8.2. 

Независимо от технологичните инструкции, на територията на Регионално депо за 

неопасни отпадъци „Братово-Запад“ действа Авариен план действие при бедствия, аварии 

и катастрофи. В него са описани евентуалните аварии, действията на персонала, 

отговорните лица, както и правилата за оповестяване. 

 

Персонала на депото е запознат детайлно с Аварийния план, който се съхранява в писмен 

вид на площадката на депото и е на разположение на персонала в случай на аварийни 

ситуации. 

 

През 2017г. периодично се извършва обучение на персонала на различни видове аварийни 

ситуации, свързани с дейността на депото. Всички обучения се отразяват в протоколи, 

които се прилагат към Аварийния план.  

 

Дейностите на територията на депото не представляват потенциална опасност за 

възникване на крупни производствени аварии. Процесите на  сортиране, компостиране и 

депониране на неопасни отпадъци  не са взривоопасни и не са източник на промишлени 

отровни вещества.  

 

На територията на депото могат да възникнат локални производствени аварии в случаи на 

пожар, земетресение, тежки зимни условия (снегонавявания и обледявания) и наводнения.   

Попълва се Дневник за документиране на действията за възникнали аварийни ситуации, в 

съответствие с изискванията на Комплексното разрешително по Условие 14.3. В тези 

документи се описват място и причина за възникналата авария, предприетите мерки и 

коригиращи действия, както и евентуалните последици върху околната среда. 
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2.9. Записи (Условие 5.9. от КР) 

Записите, изискващи се по Условие 5.9. от КР се водят редовно и са на разположение на 

заинтересованите лица. 

 

Всички резултати от наблюдението на емисионните и технически показатели, от оценка на 

съответствието им с изискванията на условията в КР и коригиращите действия се 

документират, съхраняват и се предоставят при поискване от компетентния орган. 

 

2.10. Докладване (Условие 5.10. от КР) 

Съгласно Условие 5.10.1 от КР, ежегодно се изготвя Годишен доклад по околна среда, 

като се докладват всички дейности, регламентирани по КР №385-Н0/2009 г.; №385-Н0-

И1-А0-ТГ2/2014 г. 

 

Настоящият доклад, представляващ изпълнението на дейностите, за които е предоставено 

КР, е изготвен съгласно „Образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за 

които е предоставено комплексното разрешително”, издаден от МОСВ и се представя в 

РИОСВ и БДЧР Варна в нормативно определения срок. 

 

2.11. Актуализация на СУОС (Условие 5.11. от КР) 

По Условие 5.11.1 от КР, през отчетния период на 2017г. не е извършвана актуализация на 

СУОС. През отчетния период е стартирана процедура по издадене на ново комплексно 

разрешително, която към настоящият момент не е приключила. 

Условия по КР №385-Н0/2009 г.; №385-Н0-И1-

А0-ТГ2/2014 г. 
Докладване 

Условие 4.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира и докладва като 

част от ГДОС годишните количества 

компостирани/депонирани отпадъци за 

инсталацията по Условие 2. 

Данните за количествата компостирани/ 

депонирани отпадъци за отчетната 2017г. са 

представени в Таблици 4.4.1 и 4.4.2 от 

настоящия доклад. 

Условие 7.3 Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва резултатите от 

изпълнение на Условие 7.1. като част от ГДОС. 

На 25.10.2017г. директора на ОП „Чистота 

Еко“ е уведомил всички органи и лица за 

възникналото природно бедствие – МОСВ, 

ИАОС, РИОСВ, БДЧР, кмет на Община 

Бургас, ТДГЗ и т.н. В изпълнение на условие 

5.3.2. на таблото в администрацията се намира 

списък на всички органи/лица, които следва 

да бъдат уведомени при възникване на 

аварийна ситуация. С писмо с Вх. № УО-

1329/25.10.2017г. е информиран Директора на 

РИОСВ-Бургас за временното спиране 

експлоатацията на депото, считано от 

25.10.2017г. 

 

 

 

 

 

3.1. Използване на вода 

През 2017г. на РДНО няма консумирана вода за производствени нужди. 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 
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Таблица 3.1. ( по Условие 8.1.2. от КР) 

Източник 

на вода 

Годишно 

количество 

съгласно КР 

Количество 

вода, (m3/t 

депониран 

отпадък), 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

в m³ 

Използвано 

годишно 

количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

- няма норма 0.099 0.00 0.00 - 

 

Изготвена е инструкция по условие 8.1.3. за експлоатация и поддръжка на съоръженията 

(автомивка и резервоар за противопожарна вода), които са основни консуматори на вода 

за производствени нужди. За извършване на проверки на техническото състояние на 

водопроводната мрежа 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, съгласно Условие 8.1.4 от КР.  

Обобщена информация за резултатите от проверките по Условие 8.1.5.4. за 2017г.: 

Съгласно План-графика проверките на водопроводната мрежа са извършени през м.Март 

и м.Септември, като не са констатирани течове или корозия на водопроводните кранове и 

сградни отклонения. За всяка проверка е съставен протокол за проверка. 

 

Във връзка с възникналото наводнение на 25.10.2017г. е извършена извънредна проверка 

на техническото състояние на водопроводната мрежа, като резултатите от проверката са 

документирани в протокол. При извършената проверка на техническото състояние на 

водопроводната мрежа не са констатирани течове, обстойно са проверени всички 

спирателни кранове, хидранти, шахти.  

 

Съгласно Условие 8.1.5.2. е изготвена Инструкция за измерване/изчисляване и 

документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди. 

 

Условия по КР №385-Н0/2009 г.; №385-Н0-И1-А0-

ТГ2/2014 г. 

   Докладване  

Условие 8.1.6.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва ежегодно, като част от ГДОС, за 

количеството на използваната вода за производствени 

нужди, изразено като годишна консумация на вода за тон 

депониран отпадък за инсталацията по Условие 2. 

През 2017г. на РДНО няма 

консумирана вода за 

производствени нужди - Табл. 

3.1. от настоящият доклад. 

Условие 8.1.6.2. Притежателят на разрешителното да 

докладва като част от ГДОС резултатите от оценката на 

съответствието на измерените водни количества с 

определените в Таблица 8.1.2, причините за 

документираните несъответствия и предприетите 

коригиращи действия. 

Съгласно Табл. 3.1. няма 

констатирани несъответствия и в 

тази връзка не се е наложило да 

бъдат предприети коригиращи 

действия. 

 

3.2. Използване на енергия 

Основен консуматор на електроенергия на РДНО е Локалната пречиствателна станция за 

отпадъчни води. Консумацията на електроенергия се отчита посредством 1 брой 

електромер, разположен в трафопост на територията на площадката. 
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За отчитане и документиране на количествата използвана електроенергия на инсталацията 

по Условие 2 се прилага - Инструкция за измерване/изчисляване и документиране на 

изразходваните количествата електроенергия, съгласно Условие 8.2.2.1. от КР. 

 

За извършване на оценка на съответствието на документираните количества консумирана 

електроенергия в сравнение с нормираните в комплексното разрешително е изготвена 

Инструкция по Условие 8.2.2.2. за оценка на съответствието на измерваните/изчислени 

количества електроенергия с определените такива в Условие 8.2.2.1 от КР. Резултатите от 

изпълнението на инструкцията се документират, съгласно Образец по Приложение № 1 

към цитирана инструкция. 

 

За отчетния период през 2017 г., консумираната електроенергия за производствени нужди 

на депото е 27.168 МW/h. 

 

Таблица 3.2. ( по Условие 8.2.1.1. от КР) 

Електроенергия/ 

Топлоенергия 

 

Консумация на 

електроенергия, 

(MWh/t депонирани 

отпадъци) съгласно 

КР 

Използвано 

годишно 

количество в 

MWh/t 

Използвано год. 

количество за 

единица продукт 

Съответствие 

Електроенергия 0.00032 27.168 0.000296 Да 

 

 

Условия по КР №385-Н0/2009 г.; №385-Н0-И1-

А0-ТГ2/2014 г. 
Докладване 

Условие 8.2.3.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва ежегодно като част от 

ГДОС, за количеството използвана 

електроенергия, изразена като годишна 

консумация на електроенергия за един тон 

депониран отпадък. 

Данните са представени в Табл. 3.2. от 

настоящият доклад. 

Условие 8.2.3.2 Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва ежегодно, като част от 

ГДОС резултатите от оценката на съответствието 

на годишните количествата електроенергия с 

определените такива в условията на 

разрешителното, причините за документираните 

несъответствия и предприетите коригиращи 

действия. 

Направената оценка на съответствието в 

Табл. 3.2. показва, че изчисленото годишно 

количество електроенергия за отчетния 

период не надвишава стойностите, заложени 

в КР. 

 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

Използваните спомагателни материали и горива през 2017 г., както и техните количества 

са описани в Таблици 3.3.2. и 3.3.3. 

 

Таблица 3.3.1. 

Суровини 

 

 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгл. КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

 

 

- - - - - - 
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В КР не е регламентирано определено количество суровини, като през отчетния период не 

са и използвани такива. 

 

Таблица 3.3.2. 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

 

 

Хлорна вар 

Ca(ClO)2 
няма норма няма норма 50 kg 0.001 kg/t - 

Земни маси няма норма няма норма 5830 m³ 0.06 m³/t - 

 

 

Таблица 3.3.3. 

Горива 

 

 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгл. КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответствие 

Дизелово 

гориво 
няма норма няма норма 151 879.02 l 1.66 l/t - 

 

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

Съгласно Условие 8.3.1.1. от КР, всички химични вещества и препарати, включително 

киселини и масла, класифицирани в една или повече категории на опасност съгласно 

ЗЗВВХВП, е необходимо да бъдат опаковани, етикетирани и снабдени с информационни 

листове за безопасност. Информационните листове за безопасност да отговарят на 

изискванията на Приложение 2 на Регламент (ЕО) 1907/2006 относно регистрацията, 

оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

 

Съхранението на химичните вещества и препарати отговаря на условията за съхранение, 

посочени в информационните листове за безопасност. Използваното количество Хлорна 

вар Ca(ClO)2 за 2017 г. е 50 kg. 

 

Спомагателните материали и горива се съхраняват в резервоари или в оригиналните им 

опаковки в складове, разположени на територията на площадката, както следва: 

№ по 

ред 

Спомагателен материал 

/ гориво 
Резервоар / опаковка 

1. Дизелово гориво 

Метален резервоар надземно 

монтиран, двустенен, за светли 

горива, от стомана 

2. Дезинфектанти Оригинални опаковки 

3. Земни маси Не 

Спомагателните материали и горива се съхраняват на площадки с непропусклива настилка 

(бетонова), възпрепятстваща замърсяването на води и почви при наличието на евентуални 

разливи. 

 

Складовете за съхранение на химичните вещества и смеси отговарят на следните условия: 

 Притежават бетонова основа, без връзка с канализацията; 
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 Притежават подова и странична изолация, недопускаща просмукване на води 

или други течности в почвата под склада; 

 Подовата канализация отвежда течностите единствено до съд, конструиран от 

материал, устойчив на действието на веществата, съхранявани в склада; 

 Изпускане в канализацията се извършва единствено след подходящо третиране 

на събраните течности; 

 Осигурено е необходимото количество реагент за неутрализиране на евентуален 

разлив; 

 Всички складове са обозначени с необходимите табели и знаци по безопасност 

на труда и противопожарна охрана. 

 

Дизеловото гориво се използва за зареждане на транспортните средства, работещи на 

територията на площадката (челни товарачи, компактор, тежкотоварни автомобили и др.). 

Съхранението на горивото по Условие 8.3.1.2. се извършва в резервоар с обем 10 m3. 

Резервоарът е двустенен за светли горива и се придружава от сертификат за херметичност 

и якост, протокол – тарировка за емкост на обема, включително и гаранционен 

сертификат. 

 

За складовият резервоар са предвидени необходимото оборудване и тръбопроводи за 

връщане на изтласканите горивни пари от резервоарa в балона на автоцистерната при 

зареждането му, което се осъществява от специализиран автовоз. 

 

Условия по КР №385-Н0/2009 г.; 

№385-Н0-И1-А0-ТГ2/2014 г. 
Докладване 

Условие 8.3.3.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да 

докладва като част от ГДОС данни от 

извършените проверки съгласно 

Условиe 8.3.1.3. и Условие 8.3.1.5., 

включващи: 

1.брой и обект на извършените 

проверки; 

2. брой установени несъответствия; 

3. причини за несъответствие; 

4.предприетите коригиращи действия. 

Съгласно Условие 8.3.1.3 е изготвена и се прилага 

писмена инструкция за поддръжка на резервоара, 

разположен на територията на площадката. 

Притежателят на КР прилага и инструкция по Условие 

8.3.1.6 за поддръжка и периодична проверка на 

съответствието на съоръженията и площадките за 

съхранение на спомагателни материали и горива. С цел 

осигуряване нормалната експлоатация на резервоарите 

и площадките за съхранение на спомагателни 

материали и горива оперативният персонал на депото 

извършва ежедневен оглед. Извън ежедневните 

наблюдения се извършват и огледи и наблюдения по 

утвърден План – график за всяка година по 

Приложение №1 към инструкцията. План – графикът 

включва минимум четири проверки в рамките на една 

календарна година. Резултатите от извършените 

проверки се документират в протоколи по Приложение 

№2 от същата инструкция. 

При извършените проверки през отчетния период на 

целостта и здравината на резервоара и площадките за 

съхранение на спомагателни материали, съгласно 

изготвения план-график, не са установени 

несъответствия и съответно не се е налагало да бъдат 

предприети коригиращи действия. Проверките са 

извършени на: 10.03.2017 г.; 06.06.2017 г.; 11.09.2017 г. 

и 14.12.2017 г. Протоколите от извършените проверки 
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се съхраняват при документацията на депото. Във 

връзка с наводнението от 25.10.2017г. е извършена 

извънредна проверка на целостта и здравината на 

резервоара и площадките за съхранение на 

спомагателни материали, отразена в Протокол от 

27.10.2017г., като не са констатирани несъответствия.  

При извършените проверки през 2017г. не са 

констатирани несъответствия и по Условие 8.3.1.5. 

съгласно, което притежателят на разрешителното е 

необходимо да съхранява получения компост по 

Условие 11.5.4. на Площадка № 7. Същите се отразяват 

по образец, съгласно Приложение № 3 – Оценка на 

съответствието на оползотворяването на отпадъци в 

Инсталация за компостиране от Инструкция по Условие 

11.5.5 от КР. 

 

 

 

 

При изпълнението на условията в КР, свързани с контрола и мониторинга на емисии на 

вредни вещества в атмосферния въздух, отпадъчни, подпочвени, повърхностни води и 

шум се използват услугите на  акредитирана лаборатория „ЕКО-КОНСУЛТ 

ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД гр. Бургас  за  пробонабиране и анализ. 

 

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

РRTR 

Данните са определени чрез изчисления и са представени в Таблица 1 от Приложението 

към настоящия доклад. 

 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

 

Съгласно Условие 9.1.1. от КР се разрешава експлоатация на инсталацията за изгаряне на  

биогаз и пречиствателно съоръжение – биофилтър към инсталация за компостиране.  В 

Условие 9.1.2.  се  определят контролни параметри, оптимални стойности, честота на 

мониторинг, вида на оборудването и необходимите резервни части. Съгласно Условие 

9.1.3. се прилага „Инструкция за поддържане на оптимални стойности  на технологичните 

параметри, осигуряващи оптимален работен режим на пречиствателното съоръжение и 

инсталацията за изгаряне на биогаз, в съответствие с определените параметри по  

Условие 9.1.2.“   

Мониторинг на работата на пречиствателното съоръжение и инсталацията за изгаряне на 

биогаз се извършва в съответствие с определените по Условие 9.1.2. контролни 

параметри. Документиране и докладване се осъществява съгласно Условие 9.1.6.3. 

За периодична оценка съответствието на измерените стойности на контролните параметри   

се прилага по инструкция по Условие 9.1.5.1. Документирането и докладването се 

осъществява съгласно Условие 9.1.6.3. 

 

 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 
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Съгласно Условие 9.2.1. на територията на депото се изгражда система за отвеждане на 

образуваните газове от тялото на депото. 

В изпълнение на Условие 9.2.1.1. от КР, успоредно с депонирането на отпадъците след 

запълване на първия работен хоризонт, започна поетапното изграждане на вертикалните 

газоотвеждащи кладенци. Те са разположени на разстояние не по-малко от 50 m и не 

повече от 100 m един от друг или от границите на клетката. 

Изградени са девет от общо 20бр. газови кладенци със следните географски координати: 
- ГК1 с географски координати X=4640569.0340, Y=9571197.0721 

- ГК2 с географски координати X=4640534.2076, Y=9571211.4034 

- ГК3 с географски координати X=4640527.2609, Y=9571183.9061 

- ГК4 с географски координати X=4640501.3019, Y=9571200.1845 

- ГК5 с географски координати X=4640481.3911, Y=9571169.3524 

- ГК6 с географски координати X=4640451.7553, Y=9571191.5180 

- ГК7 с географски координати X=4640440.6424, Y=9571148.9567 

- ГК8 с географски координати X=4640408.5805, Y=9571172.7689 

- ГК16 с географски координати X=4640417.8094, Y=9571209.1494 

През отчетният период има надграждане на газов кладенец  номер 1, 2, 3, 4, 5 и 6. През 

2017г. са положени основите и са частично изградени газови кладенци №№ 7, 8 и 16. 

Съгласно Условие 9.2.1.2. след запълване с отпадъци на последния  работен хоризонт и 

преди изграждане на глинения запечатващ слой и последваща рекултивация ще се изгради  

хоризонтален газов дренаж, включващ дренажен слой, състоящ се от чакъл с дебелина на 

слоя 0.50 m и перфорирани тръби с диаметър 100mm, газоотвеждащи тръби и контролни 

шахти.  

От датата на изграждане на газоотвеждащата система на клетка №1, т.е. след монтажа на 

хоризонталния газов дренаж, ще започне прилагането на изработената писмена 

инструкция по Условие 9.2.3. за постоянна проверка на ефективността й, изразяваща се в 

контрол на състоянието на газоотвеждащите тръби чрез периодична проверка на газовите 

ревизионни шахти и периодично измерване на дебита и състава на биогаза. 

Дебитите на отпадъчните газове от изпускащите устройства не трябва да превишават 

посочените  стойности в Таблица 9.2. и 9.2-1 от КР 385-Н0/2009г.; №385-Н0-И1-А0-

ТГ2/2014г. Не се допуска наличие или експлоатация на други източници на емисии в 

атмосферния въздух, освен описаните в Условия 9.2.4.1 и 9.2.4.2. 

Съгласно Условие 9.3.1. всички емисии на вредни вещества  от площадката да се изпускат 

в атмосферния въздух организирано през изпускащо устройство, описано в Условие 9.2.4.  

Изготвена е и се прилага “Инструкция за периодична оценка на наличието на източници 

на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за 

неорганизираните емисии от тези източници и предприемане мерки за ограничаването 

им”, съгласно Условие 9.3.2. 

Съгласно Условие 9.3.3. се прилага „Инструкция за извършване на периодична оценка на 

спазването на мерките за предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, 

установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи 

действия“. 
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 С цел предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, и в изпълнение 

Условие 9.3.4. на площадката на депото  се предприемат следните  профилактични 

мероприятия : 

 Въведено е ограничение на скоростта на движение по вътрешностопанските 

пътища от 20 км.; 

 Периодично трайната настилка в стопанския двор се почиства; 

 Периодично измиване на площадката; 

 Овлажняване с вода всички участъци от площадката, които са източници на 

неорганизирани емисии на прах. 

 Оросяване на отпадъците в клетката. 

 

Периодичната оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на 

площадката, установяване на причините за неорганизираните емисии от тези източници и 

предприемане мерки за ограничаването им се осъществява съгласно Условие 9.3.2.  

През 2017г. са извършени  четири  периодични проверки  за наличието на 

неорганизирани емисии, при които не са констатирани несъответствия. Обхвата на 

проверката се състои в: 

 Визуален контрол на отпадъците на вход депо; 

 Спазване на мястото за разтоварване на отпадъците както в клетката за депониране; 

 Ефективно уплътняване на отпадъците и запръстяване на работния участък; 

  Проверка за наличие на разпилени отпадъци извън клетката за депониране; 

 Изграждане на газови кладенци; 

 Оросяване на тялото на депото и обслужващите пътища; 

 Спазване изискванията за третиране на отпадъци в  инсталацията за инсталацията 

за компостиране. 

 

Необходимо е да се подчертае, че при подобен тип обекти, емисиите на неприятни 

миризми не може да бъде напълно редуцирано. Всички дейности на площадката ще бъдат 

извършвани по начин, недопускащ разпространението на миризми извън територията на 

депото.      

С цел недопускане разпространението на миризми извън границите на производствената 

площадка  се извършва запръстяване на работните участъци съгласно Условие 9.4.2. 

Периодичната оценка на спазването на мерките за предотвратяване/намаляване емисиите 

на интензивно миришещи вещества, установяване на причините и предприемане на 

коригиращи действия се осъществява съгласно Условие 9.4.5. 

 

Съгласно Условие 9.5.1. емисиите на отпадъчните газове от площадката не трябва да 

водят до нарушаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух 

и другите действащи норми за качеството на околната среда. За да се изпълнява това 

условие, изпълнителят на дейностите на депото ще предприеме всякакви мерки за 

ограничаване, предотвратяване и намаляване на емисиите.  
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Съгласно Условие 9.6.1.1. в срок от две години от началото на експлоатация на депото  

притежателят на комплексното разрешително да започне собствени периодични 

измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от 

изходите на газовите кладенци.  

В следващата таблица са представени контролните параметри на емисиите на вредни 

вещества  в отпадъчните газове. 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните 

газове, изпускани от изходите на газовите кладенци ГК1, ГК2, ГК3, ГК4, ГК 5, ГК 6, ГК7, 

ГК 8 и Г16 от клетка №1, в съответствие с изискванията на Таблица 9.6.1. от КР се 

извършват от м. Септември 2017г. 

 

Провеждането на собствените периодични измервания е възложено на акредитирана 

лаборатория – Лаборатория за анализ на компонентите на околна среда (ЛАКОС), 

съгласно договор. 

 

На база проведените собствени периодични измервания, ежемесечно се изготвя Доклад по 

чл.39(1) 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, който се 

представя в РИОСВ –Бургас. 

 

Във връзка с настъпилото природно бедствие – Наводнение и невъзможния достъп до 

газовите кладенци, за м. Ноември 2017г. не е извършван мониторинг на емисиите на 

вредни вещества в отпадъчните газове, изпускани от изходите на газовите кладенци, 

съгласно изискванията на Табл. 9.6.1. от КР, за което е уведомена РИОСВ-Бургас с писмо 

с Вх. № АВ-853/17.11.2017г. 

 

Съгласно Условие 9.6.1.2. се определят годишните количества замърсители (кg/y) в 

атмосферния въздух по Допълнение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно 

изискванията на Регламент 166/2006г. 

 

Условия по КР №385-Н0/2009 г.; №385-Н0-

И1-А0-ТГ2/2014 г. 
Докладване 

Условие 9.1.6.4. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва като част от ГДОС 

информация за извършени проверки на 

Съгласно Условие 9.1.5.1 е изготвена 

Инструкция за периодична оценка на 

съответствието на измерените стойности на 

 

Показател 

 

Метод 

Честота на 

измерване по 

време 

експлоатация 

на депото 

Честота на измерване 

до 30 год.След               

закриване на депото 

СН4  EN13649 Месечно на 6 месеца 

СО2 БДС EN 1231 Месечно на 6 месеца 

О2  EN14789 Месечно на 6 месеца 

Н2S БДС EN 1231 Месечно на 6 месеца 

Н2 - Месечно на 6 месеца 
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съответствието на стойностите на 

контролираните параметри за 

пречиствателното съоръжение: биофилтър 

към инсталация за компостиране и 

инсталацията за изгаряне на биогаз с 

определените оптимални такива, 

установените несъответствия, причините за 

тях и предприетите коригиращи действия. 

контролираните параметри на 

пречиствателното съоръжение и инсталацията 

за изгаряне на биогаз с определените 

оптимални такива по Условие 9.1.2 в КР, 

установяване на причините за евентуалните 

несъответствия и предприетите коригиращи 

действия. Съгласно инструкцията, проверките 

се извършват по План-график, най-малко 

четири пъти годишно, след което за 

резултатите от проверките се съставя Протокол 

по образец. Съгласно план-графика проверките 

са извършени на 07.03.2017г.; 06.06.2017г.; 

05.09.2017г. и 04.12.2017г. Протоколите с 

отразените резултати се съхраняват на депото. 

Съответствие на стойностите на 

контролираните параметри на инсталацията за 

изгаряне на биогаз с определените оптимални 

такива, както и установените причини за 

евентуалните несъответствия и предприетите 

коригиращи действия не се извършват поради 

липса на изградена инсталацията за изгаряне на 

биогаз към отчетния период. 

Условие 9.6.2.1. В срок от 2 години след 

началото на експлоатация на депото, 

притежателят на настоящото разрешително да 

документира и съхранява за всеки газов 

кладенец максималния дебит на отпадъчните 

газове, стойностите на контролираните 

параметри и честотата на мониторинг по 

изпълнение на  Условие 9.6.1.1. за всяка 

календарна година отделно и да я представя 

при поискване от компетентния орган. 

Резултатите от мониторинга се документират и 

съхраняват на площадката на депото, като при 

поискване се предоставят на компетентните 

органи. Резултатите от мониторинга са 

представени в Приложението. 

Условие 9.6.2.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва като част от ГДОС 

информация за всички вещества и техните 

количества, свързани с прилагането на 

Европейския регистър за изпускане и преноса 

на замърсителите (ЕРИПЗ) 

Докладването на замърсителите по Регламент 

№ 166/2006год. е извършено въз основа на 

направени изчисления по методика CORINAIR. 

Данните са нанесени в Таблица1 от 

Приложението. 

Показателите NOx и ФПЧ10 не са докладвани, 

т.к не могат да се изчислят поради липса на 

утвърдени емисионни фактори по 

горепосочената методика. 

Резултатите се документират в Дневник по 

Условие 9.6.2.2. 

 

Условие 9.6.2.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва като част от ГДОС 

резултатите от изпълнението на мерките за 

предотвратяване/намаляване на 

неорганизирани емисии и интензивно 

миришещи вещества, генерирани от 

дейностите на площадката 

Изготвена е и се прилага инструкция по 

Условие 9.4.5 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. Предотвратяването на 

неорганизирани емисии и интензивно 
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миришещи вещества на площадката се 

извършва чрез контрол по спазване 

технологията на компостиране/ депониране на 

отпадъците. 

Оценката на спазването на мерките срещу 

интензивно миришещи вещества се извършва 

минимум четири пъти годишно от 

определеното длъжностно лице. Оценката се 

извършва по утвърден План-график 

(Приложение №1 от Инструкцията по Условие 

9.4.5.). През отчетния период оценка е 

извършена на 10.03.2017 г.; 09.06.2017 г; 

11.09.2017 г. и 20.12.2017 г. 

Резултатите от оценката на спазването на 

мерките за предотвратяване/ намаляване на 

емисиите на интензивно миришещи вещества 

са документирани от лицето, извършило 

оценката и се съхраняват при документацията 

на депото. 

Условие 9.6.2.4. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва като част от ГДОС 

резултатите от постъпилите оплаквания за 

миризми в резултат от дейностите, 

извършвани на площадката. 

През отчетния период има постъпило едно 

оплакване от неприятни миризми в резултат от 

дейността на депото, което е отразено в 

Дневника на депото (Вх. №94-01-

4313/08.12.2017г.). Предприетите коригиращи 

действия са свързани с по-интензивно 

запръстяване. 

Условие 9.6.2.5. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва като част от ГДОС 

резултатите от проверката на ефективността 

на газоотвеждащата система 

Не е извършвана проверка на ефективността на 

газоотвеждащата система, тъй като същата не е 

изградена към отчетния период. 

Условие 9.6.2.7. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва ежегодно, като 

част от ГДОС данни за емитираните 

количества на замърсителите във въздуха, за 

един тон компостиран/депониран отпадък, 

изчислени съгласно Условие 6.19. 

Изчисленията са представени в Таблица 1 от 

приложението на доклада. 

 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

На територията на депото за неопасни отпадъци се формират следните потоци отпадъчни 

води: 

 производствени отпадъчни води от автомивка и дезинфекционен басейн; 

 инфилтратни води (ИВ); 

 битово-фекални отпадъчни води от административна сграда; 

 повърхностни отпадъчни води от територията на депото; 

 повърхностни атмосферни води от околните терени. 

 

Работа на пречиствателно оборудване: 
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Съгласно Условие 10.1.1.1. се разрешава експлоатация на следните пречиствателни 

съоръжения за емисии в производствените отпадъчни води: Каломаслоуловител и Локална 

пречиствателна станция за отпадъчни води. 

Във връзка с изпълнение Условие 10.1.1.2. са определени контролни параметри, 

оптимална стойност, честота на мониторинг, вид на оборудването за мониторинг и 

необходими резервни части за обезпечаване на  работа на пречиствателните съоръжения. 

 

Изготвена е и се прилага обобщена инструкция по Условие 10.1.1.2. и Условие 10.1.1.3 за 

поддържане на оптималните стойности на технологичните параметри, осигуряващи 

оптимален режим на пречиствателните съоръжения по Условие 10.1.1.1. 

 

Изготвена е инструкция по Условие 10.1.1.5.1. за периодична оценка на съответствие на 

измерените стойности на контролираните параметри за всяко пречиствателно съоръжение 

с определените оптимални такива по Условие 10.1.1.2 от КР.  

Притежателят на разрешителното е необходимо да извършва мониторинг на работа на 

пречиствателните съоръжения, разрешени с Условие 10.1.1.1., в съответствие с 

определените по Условие 10.1.1.2. параметри, честота на мониторинг, вид на 

оборудването за мониторинг и резервни части  съгласно Условие 10.1.1.4. 

Документирането и докладването се осъществява съгласно Условие 10.1.1.6 от КР. 

 

По Условие 10.1.2.3 се прилага инструкция за периодична проверка и поддръжка на 

техническа и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система 

за инфилтрат от тялото на депото. 

 

Условие 10.1.3.1, отнасящо се до мониторинг на метеорологичните данни, посочени в 

Таблица 10.1.3.1 от КР, се изпълнява съгласно сключен Договор Вх. №Д 29/01.06.2017 г. 

между „Национален институт по метеорология и хидрология” (НИМХ) - БАН и ОП 

„ЧИСТОТА ЕКО”. Данните се изпращат ежедневно от НИМХ и се съхраняват в дневник 

на депото. 

 

Мониторинг на инфилтрата се извършва по Условие 10.1.3.2. с честота и показатели 

посочени в Таблица 10.1.3.2 от КР. Точките на пробовземане са както следва: 

 Инфилтрат ИВ1 с координати Х 4640657.4785 Y 9571260.3779; 

 Инфилтрат ИВ2 с координати Х 4641022.4804 Y 9571548.4867. 

Анализите са извършени от акредитирана лаборатория на „Еко-Консулт-Инженеринг” 

ООД. Резултатите от мониторинга са представени в Таблица 3 от Приложението на 

настоящия доклад. 

 

Обемът на инфилтрата се отчита ежедневно. Данните се документират в дневник и 

съхраняват на депото. 

 

Съгласно Условие 10.1.3.3. се прилага инструкция за изчисляване на непреките годишни 

емиции на замърсителите в инфилтрата, изразени като килограма за година, които се 

докладват в  рамките на Европейския регистър за изпускането и преноса на замърсители 

(ЕРИПЗ).  Резултатите са представени в Таблица 2 от приложението. 
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Съгласно Условие 10.2.1.1 потока битово-фекални отпадъчни води се отвежда до 

ЛПСОВ и се предава на ВиК дружеството съгласно Условие 10.1.2.1. 

Собствен мониторинг на повърхностните води се извършва съгласно Условие 10.3.3.1. 

Пробовземането и анализите се извършват от акредитирана лаборатория на „Еко-Консулт 

Инженеринг” ООД, съгласно сключен договор. Резултатите от изпитването са 

представени в Таблица 3 от приложението на доклада. 

 

Условия по КР №385-Н0/2009 г.; №385-Н0-

И1-А0-ТГ2/2014 г. 
Докладване 

Условие 10.1.1.6.3.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да докладва като 

част от ГДОС информация за извършените 

проверки на съответствие на стойностите на 

контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение с определените 

оптимални такива, през годината, установени 

несъответствия, причини за това и 

предприети коригиращи действия. 

Съгласно Условие 10.1.1.5.1 от КР е изготвена 

и се прилага периодична оценка на 

съответствие на измерените стойности на 

контролираните параметри за всяко 

пречиствателно съоръжение – Локална 

пречиствателна станция за отпадъчни води и 

каломаслоуловител, установяване на причините 

за несъответствие и предприемане на 

коригиращи действия. 

Периодично, при събиране на достатъчни 

количества отпадъчни води (пречистени), 

същите се транспортират до ГПСОВ. 

Контролираните параметри на 

каломаслоуловителя са Ниво на масления слой 

– 150 mm. Определено длъжностно лице 

проверява визуално нивото на масления слой в 

съоръжението веднъж месечно. При достигане 

на оптимална стойност образуваната утайка се 

отстранява/изземва от специализирана фирма и 

отпадъците (масло от маслено – водна 

сепарация) се предават на лица притежаващи 

разрешение, комплексно разрешително или 

регистрационен документ по чл.35 от ЗУО, за 

съответната дейност, съгласно сключен писмен 

договор. През 2017г. не е извършвано 

почистване на каломаслоуловителите. 
Резултатите от визуалните наблюдения са 

документирани като са съставени ежемесечни 

протоколи, съгласно Приложение №1 към 

посочената инструкция. Същите се съхраняват 

при документацията на депото. 

Условие 10.4.4. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва замърсителите, 

включително пренос извън площадката на 

замърсители в отпадъчните води, 

предназначени за преработка, за които са 

надвишени пределните количества, посочени 

в Приложение II на Регламент № 166/2006 на 

Европейския парламент и на Съвета от 18 

януари 2006г., относно създаването на 

Европейски регистър за изпускането и 

Таблици 1 и 3 от Приложенията. 
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преноса на замърсители (ЕРИПЗ). 

Условие 10.4.5. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва с ГДОС данни за 

емитираните количества на замърсителите в 

отпадъчните води, за един тон депониран 

отпадък. 

Таблица 1 от приложенията на ГДОС. 

 

4.4. Управление на отпадъците 

Образуваните отпадъци съгласно Условие 11.1. не се различават по вид, код и 

наименование и не надвишават количествата, определени от Комплексното разрешително. 

Образуваните отпадъци за 2017г. са дадени в Таблица 4 от Приложението.  

Съгласно Условие 11.2.8 на депото се приемат отпадъци, които са включени в списъка на 

видовете отпадъци, разрешени за депониране на депото в съответствие с условията в КР, 

като същите отговарят на критериите за приемане за съответния клас депо. Депонирането 

на отпадъците се извършва съобразно експлоатационните изисквания, определени с 

проекта на технологията по депониране и плана за експлоатация на депото. 

 

На депото се водят ежедневно отчетни книги, в които се вписват кода, вида на отпадъка, 

общината или фирмата, която го предоставя. 

 

Съгласно Условие 11.2.9.2, приемането на отпадъците на депото се извършва съгласно 

придружаваща отпадъците документация, която включва: 

 данни за притежателя на отпадъците (име, адрес, тел., лице за контакти и др.); 

 код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение № 1 от Наредба № 3 за 

класификация на отпадъците, който съответства на заверения Работен лист за 

класификация на отпадъка; 

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

образуват отпадъците; 

 описание на основния състав на отпадъците; 

 количество на отпадъците. 

 

Съгласно Условие 11.2.9.3. при приемане на отпадъците, дежурния оператор на 

електронната везна извършва проверка на място, която включва: 

 Визуална проверка на отпадъците; 

 Измерване с електронна везна и регистрация по електронен път на количеството на 

приеманите отпадъци; 

 Отразяване в „Отчетната книга”, оформена по реда на Наредба № 1/04.06.2014 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; 

 Незабавно уведомяване на РИОСВ – Бургас за направен отказ за приемане на 

отпадъци, когато същите не могат да бъдат приети на депото или отпадъците са 

предмет на трансграничен внос. 

 

Условия по КР №385-Н0/2009 г.; №385-Н0-

И1-А0-ТГ2/2014 г. 
Докладване 

Условие 11.1. Образуване на отпадъци. През 2017г. по време на експлоатацията на 
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инсталацията са образувани отпадъци, еднакви 

по вид с тези, определени с Условие 11.1.1 от 

КР и в количества посочени в Таблица 4 към 

приложението на доклада. 

Условие 11.2. Събиране и приемане на 

отпадъците. 

През отчетната 2017г. по Условие 11.2.4 е 

образуван отпадък с код и наименование 20 01 

21* - Флуоресцентни тръби и други отпадъци, 

съдържащи живак. Количеството на 

образувания отпадък е посочено в Таблица 4 от 

Приложението на доклада. Същият се 

съхранява на отредена за целта площадка, 

обозначена съгласно изискванията на КР. 

По Условие 11.2.5. – са образувани отпадъци с 

код 13 01 10* - нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа и 13 02 05*- 

нехлорирани моторни, смазочни и масла за 

зъбни предавки на минерална основа, чието 

количество е посочено в Таблица 4 от 

Приложението на доклада. През 2017г. 

отпадъци с код и наименование 13 05 03* - 

утайки от масло-уловителни шахти и 16 07 08* 

- отпадъци, съдържащи масла и нефтопродукти 

не са образувани. 

Отпадъците се съхраняват на определените за 

това места /склад/ в затворени съдове, които са 

обозначени с табели. Площадката, на която се 

съхраняват, е бетонирана. 

По Условие 11.2.6 за отпадък с код и 

наименование 16 06 01* - оловни 

акумулаторни батерии са подготвени условия 

за съхранение, съгласно изискванията на КР. 

През отчетния период не е образуван такъв вид 

отпадък. 

По Условие 11.2.7 се прилага Инструкция за 

периодична оценка на съответствието на 

събирането на отпадъците, с условията, 

определени в комплексното разрешително, 

установяване на причините за евентуалните 

несъответствия, предприетите коригиращи 

действия и тяхното документиране. Съгласно 

инструкцията по утвърден План-график 

отговорно лице извършва минимум четири 

пъти годишно проверки на дейностите по 

събирането на отпадъците, образувани пряко 

при производствената дейност на 

инсталацията, въз основа на които са съставени 

констативни протоколи на 29.03.2017г.; 

14.06.2017 г.; 18.09.2017 г. и 01.12.2017 г. През 

отчетната година не са констатирани 

несъответствия по цитираното условие. 

Условие 11.9.2. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира всички 

Представени са в Таблица 4 от приложението 

на ГДОС. 
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измервани, съгласно Условие 11.7, количества 

и да докладва като част от ГДОС образуваните 

количества отпадъци като годишно 

количество. 

Условие 11.9.4. Притежателят на настоящото 

разрешително да представя като част от 

ГДОС: 

- Брой и обект на проверките; 

- Установени несъответствия; 

- Причини; 

- Предприети мерки/ мерки, които ще бъдат 

предприети. 

През отчетния период при извършени проверки 

не са констатирани несъответствия в работата 

на депото и не се е налагало да бъдат 

предприети коригиращи мерки. 

 

Условие 11.9.4.1. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира 

резултатите от изпълнението на Условие 

11.7.5. и да представя като част от ГДОС: 

Данни от мониторинга на състоянието на 

тялото на Регионалното депо за неопасни 

отпадъци за общините Камено, Бургас, Айтос, 

Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и 

Сунгурларе (топография на депото). 

На 22.12.2017г. е извършено геодезическо 

заснемане на РДНО, с цел изчисляване на 

заетата с отпадъци площ и техният обем. В 

резултат е констатирано следното: Заетата 

площ е 33 680m², a обема на отпадъците е 

138 285m³. Геодезическото заснемане е 

извършено от „ТЕРРА ПЛАН” ООД, 

гр.Приморско, правоспособно да извършва 

подобен род дейности. 

Условие 11.9.4.2. Притежателят на 

настоящото разрешително да документира 

видовете и количествата отпадъци, приети, 

временно съхранявани (операция R13), 

предварително третирани (операция R12), 

оползотворени и обезвредени на площадката и 

да представя данните като част от ГДОС. 

През 2017г. общото количество депонирани 

отпадъци е 91 580.703 t/y. Количествата и вида 

на депонираните, предварително третирани, 

съхранявани, оползотворени и обезвредени 

отпадъци са описани подробно в Таблици 

4.4.1., 4.4.2., 4.4.3 и Таблица 5 от 

Приложението на настоящия доклад. 

Условие 11.9.8. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва изпусканите 

количества в почвата на всеки от 

замърсителите, посочени в приложение ІІ, за 

които са надвишени пределните количества, 

посочени в приложение ІІ на Регламент № 

166/2006г. относно създаването на Европейски 

регистър за изпускането и преноса на 

замърсители (ЕРИПЗ), както и преносите 

извън площадката на опасни отпадъци, в 

определените в цитирания регламент случаи. 

През отчетния период няма изпускане на 

замърсители в почвата. 

 

Таблица 4.4.1. Депониране на отпадъци 

Код на 

отпадъка 

Наименование на 

отпадъка 

Юридическо лице/ 

едноличен търговец / 

обслужвана община 

Обезвреждане на 

площадката 

Количество 

депонирани 

отпадъци за 

2017г/тон 

1 2 3 4 5 

02 03 04 

 

материали, 

негодни за 

консумация или 

преработване 

„ТОРНАДО КОМЕРС“ 

ООД 
депониране 0.003 

10 01 03 
увлечена/летяща 

пепел от изгаряне на 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ 

БУРГАС” ЕАД 
депониране 5.68 
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Код на 

отпадъка 

Наименование на 

отпадъка 

Юридическо лице/ 

едноличен търговец / 

обслужвана община 

Обезвреждане на 

площадката 

Количество 

депонирани 

отпадъци за 

2017г/тон 

1 2 3 4 5 

торф и 

необработена 

дървесина 

15 01 06 смесени опаковки „СЛАВЯНКА” АД депониране 80.24 

16 01 12 

спирачни накладки, 

различни от 

упоменатите в 16 01 

11 

ЕТ „ЕЛСИТ СТОЯН 

АПОСТОЛОВ“ 
депониране 0.12 

16 01 99 

отпадъци, 

неупоменати 

другаде 

„АВТОЧАСТИ ФРАНЦ“ 

ЕООД 
депониране 7.90 

16 03 04 

неорганични 

отпадъци, различни 

от упоменатите в 16 

03 03 

„СИДОРЕНКО 

ИНГРИДИЕНТС“ ЕООД 
депониране 0.40 

16 03 04 

неорганични 

отпадъци, различни 

от упоменатите в 16 

03 03 

„СИДОРЕНКО 

ФУДТЕХ“ ЕООД 
депониране 1.30 

18 01 04 

отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане не е 

обект на специални 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на 

инфекции (например 

превръзки, гипсови 

отливки, спално 

бельо, облекло за 

еднократна 

употреба, памперси) 

„ЕКО ИНВЕСТ БГ 

СЕРВИЗ” ЕООД 
депониране 165.36 

19 08 01 
отпадъци от решетки 

и сита 

„ВОДОСНАБДЯВАНЕ 

И КАНАЛИЗАЦИЯ” 

ЕАД 

депониране 44.28 

„ФИНТРЕЙД 

ИНЖЕНЕРНГ“ ООД 
депониране 2.60 

„ПСОВ ЕЛЕНИТЕ“ 

ЕООД 
депониране 1.64 

19 08 02 
отпадъци от 

пясъкоуловители 
„ФИНТРЕЙД 

ИНЖЕНЕРНГ“ ООД 
депониране 11.92 

19 08 02 
отпадъци от 

пясъкоуловители 
Община Средец депониране 3.74 

19 12 12 

други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично 

третиране на 

„ЕВРО ИМПЕКС 

БУРГАС” ЕООД 
депониране 48.80 

„АРТ ПРОЕКТ-БГ” 

ЕООД 
депониране 8.08 

„ПОБЕДА” АД депониране 73.36 



 

34 
 

ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Код на 

отпадъка 

Наименование на 

отпадъка 

Юридическо лице/ 

едноличен търговец / 

обслужвана община 

Обезвреждане на 

площадката 

Количество 

депонирани 

отпадъци за 

2017г/тон 

1 2 3 4 5 

отпадъци, различни 

от упоменатите в 19 

12 11 

„СИМДЛ ЛИНА” 

ЕООД 
депониране 15.84 

„КОХ-И-НООР 

ХЕМУСМАРК” АД 
депониране 18.52 

„РОСТЕР” ООД депониране 18.06 

ОП „ЧИСТОТА ЕКО” депониране 89 333.80 

Община Камено депониране 17.29 

Община Айтос депониране 110.67 

Община Карнобат депониране 62.31 

Община Средец депониране 0.74 

Община Сунгурларе депониране 9.71 

20 03 01 
смесени битови 

отпадъци 

„ЛУКОЙЛ 

НЕФТОХИМ 

БУРГАС” АД 

 

депониране 92.92 

20 03 01 
смесени битови 

отпадъци 

„ДАП СТРОЙ” ЕООД депониране 0.78 

„ТОПЛИВО ГАЗ” 

ЕООД  
депониране 2.70 

„ЦКБ” АД БУРГАС депониране 4.88 

„ФИНТРЕЙД 

ИНЖЕНЕРНГ” ООД 
депониране 66.36 

„ТОПЛИВО ГАЗ” 

ЕООД 
депониране 2.70 

„ПАНДЖИ” ООД депониране 1.12 

„БОРЕЛА” ЕООД депониране 4.18 

„ЧЕРНОМОРСКО 

ЗЛАТО” АД 
депониране 37.74 

„ПРОМЕТ СТИИЛ” 

ЕАД 
депониране 41.26 

„КАУФЛАНД 

БЪЛГАРИЯ ЕООД 

ЕНД КО” КД 

депониране 107.10 

„ОКЕАН ШИПИНГ” 

ЕООД 
депониране 92.82 

„ПАРТНЕРС” ООД депониране 4.60 

„ПРИСТАНИЩЕ 

БУРГАС” ЕАД 
депониране 22.28 

Община Средец депониране 76.58 

Община Несебър депониране 493.08 

Община Айтос депониране 293.28 

Община Руен депониране 126.64 

20 03 02 отпадъци от пазари „ПИРГОСПЛОД” АД депониране 70.02 

Общо 91 580.703 

 

Таблица 4.4.2. Третиране на отпадъци 
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Код на 

отпадъка 

Наименование на 

отпадъка 

Вид дейност по 

третиране 

Количество 

приет отпадък 

в тона 

Количество 

третиран 

отпадък в тона 

1 2 3 4 5 

17 01 01 бетон раздробяване 30.34 0.0 

 

 

17 01 07 

смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки и 

керамични изделия, 

различни от упоменатите 

в 17 01 06 

 

 

раздробяване 

 

 

4.46 0.0 

20 02 01 биоразградими отпадъци компостиране 926.28 622.76 

20 03 02 отпадъци от пазари компостиране 336.34 336.34 

20 03 01 смесени битови отпадъци сепариране 107 708.26 107 708.26 

19 12 12 

други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите 

в 19 12 11 

сепариране 145.34 145.34 

 

Таблица 4.4.3. Съхраняване на отпадъци 

Код на 

отпадъка 

Наименование на 

отпадъка 
Произход 

Количество 

приет отпадък 

в тона 

Налично 

количество 

отпадък към 31 

декември на 

отчетната 

година в тона 

1 2 3 4 5 

20 01 36 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електронно оборудване, 

различно от 

упоменатото в 20 01 21, 

и 20 01 23 и 20 01 35 

от физически лица 9.76 15.95 

16 06 04 
алкални батерии (с 

изключение на 16 06 03 
от физически лица 0.64 0.87 

 

4.5. Шум 

Дейностите, извършвани на производствената площадка, се осъществяват по начин, 

недопускащ предизвикване на шум в околната среда над граничните стойности на 

еквивалентното ниво на шума, посочени в Условие 12.1.1. от КР, както следва: 

По границите на производствената площадка: 

 дневно ниво – 70 dB(A); 

 вечерно ниво – 70 dB(A); 

 нощно ниво – 70 dB(A); 

 

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

 дневно ниво – 55 dB(A); 

 вечерно ниво – 50 dB(A); 

 нощно ниво – 45 dB(A). 



 

36 
 

ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Съгласно Условие 12.2.1. се извършва наблюдение на: 

 Общата звукова мощност на площадката; 

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

 Еквивалентно ниво на шум в мястото на въздействие. 

 

 

Източници на шум на територията на площадката са дейности, свързани с: 

 Транспортиране на отпадъците до съоръжения за третирането им (сепарираща 

инсталация, инсталация за компостиране, транспорт до клетки за депониране и др.); 

 Разриване и уплътняване на отпадъците, постъпващи за депониране; 

 Товарене и разтоварване на спомагателни материали и горива; 

 Работа на помпи и оборудване. 

 

При извършване на измерванията и контролът на шумовите нива  се спазва “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”, съгласно Условие 12.2.3. 

Инструкцията обхваща всички процеси и дейности, потенциално оказващи въздействие 

върху нивата на звуково налягане по границата на производствената площадка и в мястото 

на въздействие (най-близката хигиенна зона в населеното място). Приложима е по 

отношение измерването на общата звукова мощност по границите на производствената 

площадка, в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова мощност, 

излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на шума в 

мястото на въздействие”, утвърдена от Министъра на околната среда и водите със заповед.  

Съгласно Условие 12.2.2. притежателят на разрешителното да прилага инструкция  за 

наблюдение веднъж на две години на показателите по Условие 12.2.1. 

 

Условия по КР №385-Н0/2009 г.; №385-Н0-

И1-А0-ТГ2/2014 г. 
Докладване 

Условие 12.3.3. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва ежегодно, като 

част от ГДОС: 

- оплаквания от живущи около площадката; 

- резултати от извършени през изтеклата 

отчетна година наблюдения, в съответствие 

с изискванията на чл.23 от Наредба 

№2/05.04.2006г.; 

- установени несъответствия с поставените в 

разрешителното максимално допустими 

нива, причини за несъответствията, 

предприети/планирани коригиращи 

действия. 

През отчетната година няма постъпили 

оплаквания (жалби) от живущи около 

площадката, за превишаване нивото на шум над 

граничните стойности, в резултат от дейността 

на депото. 

В Комплексното разрешително са 

регламентирани изисквания за извършване на 

наблюдение на показатели, посочени в Условие 

12.2.2. от Комплексното разрешително веднъж 

на две години. 

През 2017 г. не е извършено измерване на 

еквивалентното ниво на шум (дневно, вечерно и 

нощно). Мониторинга е извършен през 2016г. 

Следващия мониторинг ще е през 2018 г. 
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4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

Съгласно Условие 13.1 е изготвена Инструкция за проверки за наличие на течове на 

тръбопроводи и оборудване, разположени на открито на площадката, установяване на 

причините, предприемане на действия за тяхното отстраняване и начина на тяхното 

документиране. Лицата, отговорни за прилагането на настоящата инструкция, извършват 

най-малко три пъти годишно огледи на тръбопроводи и оборудване, разположени на 

открито. Проверките се извършват по утвърден План – график съгласно Приложение №1 

от цитираната инструкция. През 2017г. е извършена проверка за състоянието на 

тръбопроводите и оборудването, разположени на открито след възникналото наводнение 

на 25.10.2017г., като проверката е отразена в отделен протокол №3/27.10.2017г. Няма 

констатирани течове. 

 

Проверките обхващат: 

 Външен преглед за техническото състояние на тръбопроводите и оборудването, 

разположени на открито; 

 Констатиране наличието/липсата на течове и предпоставки за тяхното появяване; 

 Поддържане в изправност на фланците, уплътненията, помпите и тръбната мрежа 

посредством периодични технически прегледи, когато инсталацията не се 

експлоатира. 

 

Съгласно изготвения план-график на 09.03.2017г., 30.08.2017г. и 04.12.2017г. са 

извършени проверки в резултат на които, на територията на депото няма установени 

случаи на разливи и изливане на вредни и опасни вещества върху производствената 

площадка и съответно не са предприемани коригиращи действия за тяхното отстраняване. 

В случай на такива са осигурени подходящи сорбиращи материали за почистване на 

разливи. 

 

При наличие на евентуални разливи/течове, пълна информация за тях ще се отразява в 

Дневник за регистриране на разливи, съгласно Условие 13.10.5. от КР. В Дневника ще се 

отразяват данни за установените разливи/случаи на изливане на вредни и опасни вещества 

върху производствената площадка (включително и в обвалованите зони), датата и часа на 

установяване на разлива, причини за разлива, замърсената площ и степента на 

замърсяване, замърсителите, наименование/ номер на приемащия обем, където е събрана 

разлятата течност или използвания сорбент. В Дневника ще се отразяват и последствията 

от разлива и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на причините за неговото 

възникване. 

 

По време на експлоатацията на депото се извършва мониторинг на подземните води по 

Условие 13.8.1 и Условие 13.8.3 от Комплексното разрешително. Определени са четири 

броя мониторингови пунктове /МП/, от които веднъж на шест месеца се вземат проби за 

анализ от акредитирана лаборатория. Резултатите от мониторинга са описани в Таблица 7 

от приложението на доклада. Пунктовете за мониторинг са както следва: 

 МП №1 с географски координати 42о2908.65509 СШ; 27o1722.52651 ИД; 

 МП №2 с географски координати 42о2924.84425 СШ; 27o1729.75194 ИД; 

 МП №3 с географски координати 42о2935.70215 СШ; 27o1741.87529 ИД; 

 МП №4 с географски координати 42о2941.01366 СШ; 27o1755.16481 ИД. 

 



 

38 
 

ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Прилага се инструкция по Условие 13.8.4. за периодична оценка на съответствието на 

концентрациите на замърсители в подземните води с определените стойности за 

стандарти за качество на подземните води, посочени в Табл. 13.8.4 от КР. 

 

След проливните дъждове от нощта срещу 25.10.2017г. и възникналото наводнение част 

от дигата на ретензионния басейн е разрушена с преливане на разреден инфилтрат извън 

тялото на басейна. Изтичането на инфилтрат от ретензионния басейн е блокирано веднага 

след установяване на щетата, като в последствие замърсените води са изпомпени с 

цистерни до пречиствателна станция Бургас. В изпълнение на Условие 13.10.5. изтичането 

на инфилтрат след наводнението е отразено в Дневник с данни за датата и часа на 

установяване на разлива, отразени са още и причините за разлива, замърсената площ и 

степента на замърсяване, както и предприетите коригиращи мерки за отстраняване на 

причините на разлива.  

 

В изпълнение на условие 13.11.1. при аварийни случаи сме уведомили необходимите 

компетентни органи.  

 

Във връзка с възникналото природно бедствие – Наводнение с писмо с Изх. 

№203/27.10.2017г. е уведомина БДЧР – гр. Варна за невъзможен достъп до 

мониторинговите пунктове за анализ на подземните води. С писмо с Изх. 

№220/10.11.2017г. е информиран Директора на Дирекция „Контрол“ към БДЧР-гр. Варна 

за установен достъп до мониторинговите пункове за анализ на подземните води. На 

14.11.2017г. е извършена проверка от БДЧР, отразена с Констативен протокол 

№ 002035/14.11.2017г. В деня на проверка е извършено пробовземане с цел установяване 

на замърсители в подземните води след наводнението от представител на РЛ-Бургас от 

мониторинговите пунктове на площадката на РДНО Братово-Запад – МП2, МП3 и МП4. 

От МП 1 проба не е отбрана поради ниско водно ниво. Изследвани са следните 

показатели: рН, електропроводимост, нитрити, ортофосфати, сулфати, хлориди, 

флуориди, цианиди-общо, олово, живак, кадмий и цинк. С Изх. № СЖ-95/14/02.02.2018г. 

БДЧР ни информира, че резултатите от анализите на подземните води в МП2, МП3 и МП4 

няма превишение над стандарта за качество. 

 

Условия по КР №385-Н0/2009 г.; №385-Н0-

И1-А0-ТГ2/2014 г. 
Докладване 

Условие 13.10.6. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва резултатите от 

собствения мониторинг на подземните води 

като част от ГДОС. 

Резултатите от мониторинга на подземните 

води са описани в Таблица 7 от приложенията 

на доклада. 

Условие 13.10.9. Притежателят на настоящото 

разрешително да докладва резултатите от 

изпълнение на Условие 13.8.4. като част от 

ГДОС 

Резултатите от оценката на съответствието им 

със стандарта за качество на подземните води 

са докладвани в Таблица 7 от Приложенията 

ГДОС. 

 

 

 

 

 

Комплексното разрешително е издадено за изграждане на нов обект, в съответствие с 

изискванията по опазване на околната среда, за който не е необходимо изготвянето на 

V. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 
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Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с условията на 

Комплексното разрешително (ИППСУКР). 

 

 

 

 

В случай, че операторът вземе решение за прекратяване дейността на инсталацията по 

Условие 2 или на части от тях, той незабавно уведомява РИОСВ, като посочва 

предвидената за това дата, съгласно Условие 16.1. на Комплексното разрешително. При 

прекратяване на дейността на инсталацията или на части от нея, притежателят на 

настоящото разрешително изготвя и представя в РИОСВ подробен план за закриване 

дейността на площадката или  на части от нея. При временно прекратяване дейността на 

инсталацията или на части от нея се изготвя и представя в РИОСВ подробен план за 

прекратяване дейността на площадката или част от нея. 

Условия по КР №385-Н0/2009 г. ; №385-Н0-

И1-А0-ТГ2/2014 г. 
Докладване 

Условие 16.5. Притежателят на настоящото 

комплексно разрешително да докладва 

изпълнението на мерките на плановете по 

Условие 16.2. и Условие 16.3. като част от 

ГДОС 

През 2017г. не се е налагало да изготвяме и 

представяме в РИОСВ – Бургас План за 

закриване на дейностите на площадката  

съгласно Условие 16.2.  или План за 

временно прекратяване на дейностите на 

площадката  или  част от тях, съгласно 

Условие 16.3.   

 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

През 2017г. възникна природно бедствие, което предизвика аварийна ситуация в района 

на площадката на депото – Наводнението от 25.10.2017г. Поради щетите от наводнението 

се наложи временното прекратяване работата на Региолното депо „Братово-Запад“ за 

периода от 25.10.2017-30.11.2017г. Изготвен бе План –график за действия при временно 

прекратяване работата на депото. 

 

7.1. Аварии 

Готовността за реагиране при извънредни ситуации на територията на Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, 

Руен, Средец и Сунгурларе се основа на изискванията по Условие 14. от КР №385-

Н0/2009 г.; №385-Н0-И1-А0-ТГ2/2014 г. 

 

Съгласно Условие 14.1. е разработен и при необходимост се прилага Авариен план за 

действие при бедствия, аварии и катастрофи на обект: „Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и 

Сунгурларе”. 

 

Аварийният план регламентира защитата на работниците и служителите при бедствия и 

аварийни ситуации, и при прогнозата за вероятни такива, които могат да възникнат на 

територията на депото. 

 

Конкретните цели на плана са: 

VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ НА  ЧАСТИ 

ОТ ТЯХ 
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 Създаване на организация за подготовка, обучение и поддържане на ЩАБ за 

координиране на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи 

(СНАВР) и силите на Сборната обектова команда (СОК) в постоянна готовност за 

качествена и своевременна защита на личния състав и работниците на територията 

на Регионалното депо за неопасни отпадъци в землище с.Полски Извор, Община 

Камено. 

 Организиране на бързо и успешно провеждане на ограничителни защитни, 

спасителни и ликвидационни мероприятия във възникналите огнища на поражения 

при бедствени и аварийни ситуации. 

 Запознаване на персонала и работниците на площадката с видовете, възприети от 

органите на Гражданска защита – сигнали за различните опасности и средствата 

(начина) за предаването им. 

 

Съгласно Условие 14.2. е изготвена оценка на възможността за изпускане в резултат на 

аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или 

друга) на опасни течни вещества, препарати или силно замърсена вода, вкл. в резултат от 

гасене на пожар. Предложени са мерки за задържане на тези води/вещества/препарати в 

авариен обем на територията на площадката и последващото им третиране. 

 

Съгласно Условия 14.3. и 14.3.1. е създаден дневник за водене на документация за всяка 

възникнала аварийна ситуация. 

 

Изготвена е и се прилага Инструкция по Условие 14.4. относно мерки за ограничаване или 

ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води вследствие 

на аварийни ситуации. 

 

По Условие 14.5 от КР са уведомени РИОСВ и общината за възникналото наводнение от 

25.10.2017г. 

 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталацията, за която е 

издадено КР 

През отчетния период на 2017 г. има постъпило едно оплакване за неприятни миризми, в 

резултат от дейността на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Камено, 

Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”. Оплакването 

(Вх. №94-01-4313/08.12.2017г.) е отразено в Дневника на депото, съгласно Условие 

9.6.2.4. от КР. Предприетите коригиращи действия са свързани с по-интензивно 

запръстяване. 

 

7.3. Преходни и анормални режими на работа 

В изпълнение на Условие 15 от КР се прилагат Инструкция за пускане и спиране на 

пречиствателните съоръжения, както и технологична Инструкция за пускане и спиране на 

инсталацията по Условие 2. 

 

Съгласно Условие 15.3 от КР оператора, в случай на необходимост, ще прилага 

изготвения План са собствен мониторинг при анормален режим на инсталацията по 

Условие 2. Плана включва вида, количествата и продължителността във времето на 

извънредните емисии, метода на измерване и контрол. 
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В Плана за собствен мониторинг при анормални условия на инсталациите по Условие 2 от 

КР са описани възможните случаи на възникване на анормални режими: 

 Запушване на дренажните тръби за инфилтрат; 

 Преливане на ревизионните шахти за инфилтрат; 

 Запушване или разместване на тръбите от газовите кладенци 

 Повреда в инсталацията за изгаряне на биогаз; 

 Затлачване на отводнителни канали и шахти; 

 Прибиви в изолазията на депото 

 

През отчетният период на експлоатацията на депото не са възниквали анормални режими 

на работа, освен в случаите на наводнението когато бяха затлачени отводнителните 

канали. Предприети са мерки за почистването им. 

 

8. Подписване на годишния доклад 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

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

разрешително №385–Н0/2009 г.; №385-Н0-И1-А0-ТГ2/2014г. на Община Бургас. 

 

 

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

този доклад на трети лица.  

 

 

 

 

 

Стефан Калчев 

Директор на ОП „Чистота Еко”      26.03.2018 г. 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ ТАБЛИЦИ 

 

Данните при изчислителните методи /CORINAIR – 94/ са на база количествата 

депонирани битови отпадъци на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе. 

 

Количеството депонирани отпадъци за отчетния период, съгласно Условие 11 от КР е:  

91 580.703 t. 

 

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR 

   Eмисионен праг/Изчислено 

годишно количество 

(колона 1) 

Праг на 

пренос на 

замърсител

и извън 

площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка или 

употреба 

(колона 3) 
№ CAS 

номер 

Замърсител Във въздух 

(колона 1а) 

Във води 

(колона 1b) 

В почви 

(колона 1c) 

   кg/y кg/y кg/y кg/y кg/y 

1 
74-82-

8 
Метан(CH4) 

- 

(8425.42) 

С 

- - - - 

2 
124-

38-9 

Въглероден 

диоксид 

(СО2) 

- 

(16942.43) 

С 

- - - - 

3 
7440-

439 

Кадмий ( като 

Cd) 
- 

- 

(0.001618) 

М 

- - - 

4 
7439-

92-1 

Олово и 

съединенията 

му (като Pb) 

- 

- 

(0.007794) 

М 

- - - 

5 
7440-

66-6 

Цинк и 

съединенията 

му (като Zn) 

- 

- 

(0.0595) 

М 

- - - 

6 
7439-

97-6 

Живак и 

съединенията 

му (като Hg) 

- 

- 

(0.0015) 

М 

- - - 

7 - 
Хлориди (като 

общ Cl) 
- 

- 

(603.68) 

М 

- - - 

8 - 
Флуориди 

(като общ F) 
- 

- 

(3.24) 

М 

- - - 

9 - 
Цианиди (като 

общ CN) 
- 

- 

(0.0029) 

М 

- - - 

 

Газоотвеждащата система на клетка 1 не е изградена. За изчисляване на емисиите е 

използвана методика за определяне емисиите на вредни вещества във въздуха – от 

ръководство CORINAIR- 94, група 091004 за дейности и съоръжения – депа за отпадъци 

или съгласно изискването на Актуализирана единна методика за инвентаризация на 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

емисиите на вредни вещества във въздуха, Национален Институт по Геофизика, 

Геодезия и География, БАН, декември 2010г., утвърдена със Заповед №РД-

165/20.02.2013г. на Министъра на околната среда и водите. 

 Емисиите от CH4 са:  91 580.703 Mg . 92 kg/Mg.10-3 = 8425.42 kg/год. 

 Емисиите от СО2 са: 91 580.703 Mg . 185.0 kg/Mg.10-3 = 16942.43 kg/год. 

 

Емисиите от O2, H2 и H2S не могат да се изчислят, тъй като за отчетния период не е 

изградена газоотвеждащата система на клетката и за тях няма утвърдени емисионни 

фактори в по-горе посочената методика. 

 

Количеството на емисиите на замърсители от площадката във водни 

обекти/канализационни системи на друг оператор е определено, като количеството на 

водите е умножено по средното съдържание на съответния замърсител от протоколите за 

мониторинг (инфилтрат). 

 

Изчисленията за съответните замърсители (kg/година) във водите са направени като 

средно аритметичната стойност на всеки измерен показател (съгласно протоколите от 

инфилтрат) e умножена по количеството на производствени отпадни води за годината. 

 

Таблица 2. 

Емисии в атмосферния въздух по изчислителна методика CORINAIR-94 

 

 

Параметър 

 

 

Единица 

 

 

НДЕ 

Съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота 

на 

монитори

нга 

Съответ

ствие 

Брой/% Непрекъс

нат 

монито 

ринг 

Периоди 

чен 

монито 

ринг 

Метан (CH4) 

/общо за депото 
кg/у 

Не се 

регламентира 
- (8425.42) - - 

Въглероден 

диоксид (CO2) 

/общо за депото/ 

кg/у 
Не се 

регламентира 
- (16942.43) - - 

Азотни оксиди 

(NОх) 
кg/у 

Не се 

регламентира 
- - - - 

Фини прахови 

частици <10 µ m 

(PM10) 

кg/у 
Не се 

регламентира 
- - - - 

 

Показателите NОх и РМ10 не са докладвани, тъй като не могат да се изчислят поради 

липса на утвърдени емисионни фактори в по-горе посочената методика. 

 

 

 



 
 

 

 

ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

 

Съгласно Условие 9.6.1.1. в срок от 2 години след началото на експлоатация на депото, притежателят на комплексно разрешително 

№ 385- Н0/2009г.; №385-Н0-И1-А0-ТГ2/2014г. да извършва собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в 

отпадъчните газове, изпуснати от изходите на газовите кладенци. Първото измерване е извършено през м. Септември 2017г. 

Пробонабирането и анализа е извършен от „ ЕКО-КОНСУЛТ  ИНЖЕНЕРИНГ “ ООД гр. Бургас.  

 

 

Резултатите от проведените измервания са оформени в протоколи от изпитване: 

- Газов кладенец 1 – Протокол от изпитване № 1266/10.10.2017 г., придружен с Протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1257/13.09.2017 г.; 

- Газов кладенец 2 – Протокол от изпитване № 1267/10.10.2017 г., придружен с Протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1258/13.09.2017 г.; 

- Газов кладенец 3 – Протокол от изпитване № 1268/10.10.2017 г., придружен с Протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1259/13.09.2017 г.; 

- Газов кладенец 4 – Протокол от изпитване № 1269/10.10.2017 г., придружен с Протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1260/13.09.2017 г.; 

- Газов кладенец 5 – Протокол от изпитване № 1270/10.10.2017 г., придружен с Протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1261/13.09.2017 г.; 

 

Параметър 

 

Единица 

 

Резултати мониторинг –13.09.2017г. 

  

Честота на 

мониторинг 

 

Съответствие 

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

СН4 mg/m3 169166.7 175309.6 22452.4 99952.4 10452.4 49523.8 42642.9 15523.8 22190.5 месечно - 

CO2 mg/m3 313041.7 345321.5 48059.5 224714.3 20428.6 113601.2 97232.2 28023.8 51464.3 месечно - 

O2 % 11.20 10.87 20.57 15.23 20.33 18.63 18.37 20.90 19.40 месечно - 

H2S mg/m3 94.81 20.79 7.10 62.36 29.41 121.17 145.0 23.83 19.27 месечно - 

H2 mg/m3 4.22 4.05 4.24 4.15 3.59 4.01 4.17 3.96 3.96 месечно - 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

- Газов кладенец 6 – Протокол от изпитване № 1271/10.10.2017 г., придружен с Протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1262/13.09.2017 г.  

- Газов кладенец 7 – Протокол от изпитване № 1272/10.10.2017 г., придружен с Протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1263/13.09.2017 г.  

- Газов кладенец 8 – Протокол от изпитване № 1273/10.10.2017 г., придружен с Протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1264/13.09.2017 г.  

- Газов кладенец 16 – Протокол от изпитване № 1274/10.10.2017 г., придружен с Протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1265/13.09.2017 г.  

 

 

Резултатите от проведените измервания са оформени в протоколи от изпитване:  

- Газов кладенец 1 - Протокол от изпитване № 1438/31.10.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1419/06.10.2017 г.; 

- Газов кладенец 2 - Протокол от изпитване № 1439/31.10.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1420/06.10.2017 г.; 

- Газов кладенец 3 - Протокол от изпитване № 1440/31.10.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1421/06.10.2017 г.; 

- Газов кладенец 4 - Протокол от изпитване № 1441/31.10.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1422/06.10.2017 г.; 

- Газов кладенец 5 - Протокол от изпитване № 1442/31.10.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1423/06.10.2017 г.; 

 

Параметър 

 

Единица 

 

Резултати мониторинг – 06.10.2017г. 

  

Честота на 

мониторинг 

 

Съответствие 

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

СН4 mg/m3 195238.2 191571.5 42333.4 120904.8 24595.2 32119.1 29738.1 12714.3 27381.0 месечно - 

CO2 mg/m3 373279.8 376815.5 87869.1 266226.2 42232.1 80208.3 64428.6 14142.9 57684.5 месечно - 

O2 % 10.27 10.70 19.27 14.17 18.83 18.97 19.30 20.23 19.17 месечно - 

H2S mg/m3 111.03 22.82 10.14 69.97 73.52 73.52 83.15 11.66 13.18 месечно - 

H2 mg/m3 4.29 4.22 4.21 4.11 3.51 3.89 4.01 3.83 3.61 месечно - 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 
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СУНГУРЛАРЕ 

- Газов кладенец 6 - Протокол от изпитване № 1443/31.10.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1424/06.10.2017 г.; 

- Газов кладенец 7 - Протокол от изпитване № 1444/31.10.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1425/06.10.2017 г.; 

- Газов кладенец 8 - Протокол от изпитване № 1445/31.10.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1426/06.10.2017 г.; 

-  Газов кладенец 16 - Протокол от изпитване № 1446/31.10.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1427/06.10.2017 г. 

 

 

През м. Ноември 2017г. не са извършвани собствени периодични измервания (СПИ) на емисиите на вредни вещества в отпадъчните 

газове, изпуснати от изходите на газовите кладенци, поради невъзможния достъп до тях след възникналото наводнение на 25.10.2017г., за 

което е уведомена РИОСВ – гр. Бургас, с писмо с Вх. №АВ-853/17.11.2017г. 

 

 

 

Резултатите от проведените измервания са оформени в протоколи от изпитване  

- Газов кладенец 1 - Протокол от изпитване № 1959/20.12.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1939/11.12.2017 г.; 

- Газов кладенец 2 - Протокол от изпитване № 1960/20.12.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1940/11.12.2017 г.; 

 

Параметър 

 

Единица 

 

Резултати мониторинг –11.12.2017г. 

  

Честота на 

мониторинг 

 

Съответствие 

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

СН4 mg/m3 41500.0 36571.4 1857.1 3095.2 2500.0 1714.3 36095.3 14881.0 35500.0 месечно - 

CO2 mg/m3 65934.5 83613.1 1767.9 2750.0 2750.0 1702.4 49303.6 24684.5 53101.2 месечно - 

O2 % 18.97 18.80 20.90 20.50 20.90 20.60 19.57 20.17 19.17 месечно - 

H2S mg/m3 89.74 77.57 17.24 6.08 33.46 <4.97* 6.08 8.11 <4.97* месечно - 

H2 mg/m3 2.25 2.65 2.22 2.86 2.35 3.17 2.41 2.01 2.28 месечно - 
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- Газов кладенец 3 - Протокол от изпитване № 1961/20.12.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1941/11.12.2017 г.; 

- Газов кладенец 4 - Протокол от изпитване № 1962/20.12.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1942/11.12.2017 г.; 

- Газов кладенец 5 - Протокол от изпитване № 1963/20.12.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1943/11.12.2017 г.; 

- Газов кладенец 6 - Протокол от изпитване № 1964/20.12.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1944/11.12.2017 г.; 

- Газов кладенец 7 - Протокол от изпитване № 1965/20.12.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1945/11.12.2017 г.; 

- Газов кладенец 8 - Протокол от изпитване № 1966/20.12.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1946/11.12.2017 г.; 

-  Газов кладенец 16 - Протокол от изпитване № 1967/20.12.2017 г., придружен с протокол за извършени собствени измервания на 

вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници на емисии № 1947/11.12.2017 г. 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

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

 

Мониторинг от инфилтрат ИВ1 с координати Х 4640657.4785; Y 9571260.3779, Протоколи от изпитване № 0655/16.06.2017г. (първо 

шестмесечие) и № 1949/19.12.2017г.(второ шестмесечие). Протоколите са издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на околната 

среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр.Бургас. 

 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

16.06.2017г. 

Резултати от 

мониторинг 

19.12.2017г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

16.06.20167г. 

Съответствие 

19.12.2017г. 

рН - Няма норма 8.30±0.16 8.30±0.16 Веднъж на шест месеца - - 

Неразтворени вещества mg.dm-3 Няма норма 6±1 212±28 Веднъж на шест месеца - - 

Електропроводимост µS.cm-1 Няма норма 2880±61 12090±245 Веднъж на шест месеца - - 

Амониеви йони mg.dm-3 Няма норма 12.2±1.4 279±18 Веднъж на шест месеца - - 

Нитрити mg.dm-3 Няма норма 43±6 <0.01* Веднъж на шест месеца - - 

Фосфати mg.dm-3 Няма норма 4.0±0.7 9.76±0.71 Веднъж на шест месеца - - 

Сулфати mg.dm-3 Няма норма 112.6±11.2 <5* Веднъж на шест месеца - - 

БПК5 mg.dm-3 Няма норма 250±18 - Ежегодно - - 

Хлориди mg.dm-3 Няма норма 333±34 - Ежегодно - - 

Флуориди mg.dm-3 Няма норма 2.4±0.6 - Ежегодно - - 

Цианиди mg.dm-3 Няма норма <0.002* - Ежегодно - - 

Кадмий mg.dm-3 Няма норма <0.0011* - Ежегодно - - 

Олово mg.dm-3 Няма норма <0.0053* - Ежегодно - - 

Цинк mg.dm-3 Няма норма 0.0582±0.0003 - Ежегодно - - 
Живак mg.dm-3 Няма норма <0.001* - Ежегодно - - 

* граница на количествено определяне 

 

Мониторинг от инфилтрат ИВ2 с координати Х 4641022.4804; Y 9571548.4867, Протоколи от изпитване № 0656/16.06.2017г. (първо 

шестмесечие) и № 1950/19.12.2017г. (второ шестмесечие) Протоколите са издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на околната 

среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр.Бургас. 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

16.06.2017г. 

Резултати от 

мониторинг 

19.12.2017г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

16.06.2017г. 

Съответствие 

19.12.2017г. 

рН - Няма норма 8.74±0.16 8.39±0.16 Веднъж на шест месеца - - 

Неразтворени вещества mg.dm-3 Няма норма 21±4 222±42 Веднъж на шест месеца - - 

Електропроводимост µS.cm-1 Няма норма 4550±82 18240±387 Веднъж на шест месеца - - 

Амониеви йони mg.dm-3 Няма норма 20.5±2.8 286±18 Веднъж на шест месеца - - 

Нитрити mg.dm-3 Няма норма 0.44±0.04 <0.01* Веднъж на шест месеца - - 

Фосфати mg.dm-3 Няма норма 12.0±2.5 20.52±1.41 Веднъж на шест месеца - - 

Сулфати mg.dm-3 Няма норма 142±15 <5* Веднъж на шест месеца - - 

БПК5 mg.dm-3 Няма норма 11.02±0.83 - Ежегодно - - 

Хлориди mg.dm-3 Няма норма 488±34 - Ежегодно - - 

Флуориди mg.dm-3 Няма норма 2.0±0.6 - Ежегодно - - 

Цианиди mg.dm-3 Няма норма <0.002* - Ежегодно - - 

Кадмий mg.dm-3 Няма норма <0.0011* - Ежегодно - - 

Олово mg.dm-3 Няма норма 0.0053±0.0004 - Ежегодно - - 

Цинк mg.dm-3 Няма норма 0.0228±0.0004 - Ежегодно - - 
Живак mg.dm-3 Няма норма <0.001* - Ежегодно - - 

* граница на количествено определяне  
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка с координати Х 46411470.8753 Y 9571831.9308, Протокол от изпитвне 

№0354/31.03.2017 г. (първо тримесечие). Протоколът е издаден от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда (ЛАКОС) към 

„Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр.Бургас. 

 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 
Честота на мониторинг Съответствие 

рН - 6.00÷8.5 8.02±0.16 Един път на тримесечие Да 

Неразтворени вещества mg.dm-3 50 4±1 Един път на тримесечие Да 

ХПК mg.dm-3 70 57±7 Един път на тримесечие Да 

БПК5 mg.dm-3 15 4.44±0.25 Един път на тримесечие Да 
Анионактивни детергенти mg.dm-3 1 <0.1* Един път на тримесечие Да 

Нефтопродукти mg.dm-3 0.3 ˂ 0.03* Един път на тримесечие Да 

 * граница на количествено определяне 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка с координати Х 46411470.8753 Y 9571831.9308, Протокол от изпитване 

№0659/16.06.2017 г. (второ тримесечие). Протоколът е издаден от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда (ЛАКОС) към 

„Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр.Бургас. 

 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 
Честота на мониторинг Съответствие 

рН - 6.00÷8.5 8.15±0.16 Един път на тримесечие Да 

Неразтворени вещества mg.dm-3 50 9±1 Един път на тримесечие Да 

ХПК mg.dm-3 70 59±10 Един път на тримесечие Да 

БПК5 mg.dm-3 15 9.04±0.92 Един път на тримесечие Да 
Анионактивни детергенти mg.dm-3 1 0.14±0.01 Един път на тримесечие Да 

Нефтопродукти mg.dm-3 0.3 0.27±0.01 Един път на тримесечие Да 

 * граница на количествено определяне 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка с координати Х 46411470.8753 Y 9571831.9308, Протокол от изпитване 

№1184/15.09.2017г. (трето тримесечие). Протоколът е издаден от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда (ЛАКОС) към 

„Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр.Бургас. 

 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 
Честота на мониторинг Съответствие 

рН - 6.00÷8.5 8.04±0.16 Един път на тримесечие Да 

Неразтворени вещества mg.dm-3 50 16±3 Един път на тримесечие Да 

ХПК mg.dm-3 70 55±8 Един път на тримесечие Да 

БПК5 mg.dm-3 15 13.94±0.56 Един път на тримесечие Да 
Анионактивни детергенти mg.dm-3 1 0.19±0.01 Един път на тримесечие Да 

Нефтопродукти mg.dm-3 0.3 0.069±0.003 Един път на тримесечие Да 

 * граница на количествено определяне 

 

 

Мониторинг на води, течащи повърхностни от точка с координати Х 46411470.8753 Y 9571831.9308, Протокол от изпитване 

№1953/19.12.2017г. (четвърто тримесечие). Протоколът е издаден от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда (ЛАКОС) 

към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр.Бургас. 

 

Параметър Единица 
НДЕ 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 
Честота на мониторинг Съответствие 

рН - 6.00÷8.5 7.85±0.16 Един път на тримесечие Да 

Неразтворени вещества mg.dm-3 50 42±3 Един път на тримесечие Да 

ХПК mg.dm-3 70 41±6 Един път на тримесечие Да 

БПК5 mg.dm-3 15 3.70±0.29 Един път на тримесечие Да 
Анионактивни детергенти mg.dm-3 1 ˂ 0.1* Един път на тримесечие Да 

Нефтопродукти mg.dm-3 0.3 0.266±0.005 Един път на тримесечие Да 

 * граница на количествено определяне 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Таблица 4. 

Образуване на отпадъци 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество 

за единица продукт Съхране- 

ние на 

площадката 

Транспор 

тиране -собствен 

транспорт/външ

на фирма 

Съответ- 

ствие 
Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка при експлоатацията на „Регионално депо за неопасни отпадъци на 

общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”, с. Братово 

Излезли от употреба 

гуми 
16 01 03 0.4 [t/y] 0.39 няма норма - 

Да 

Площадка 

№13.1, 

съгласно КР 

Не Да 

Отпадъци от решетки 

и сита 
19 08 01 0.5 [t/y] 0 няма норма 0 - - - 

Отпадъци от 

пясъкоуловители 
19 08 02 0.5 [t/y] 0 няма норма 0 - - - 

Отпадъци, образувани от дейността на сепариращата инсталация 

Хартия и картон 19 12 01 5700 [t/y] 247.63 [t/y] няма норма - 

Да                 

площадка №8 

съгласно КР 

Външна фирма Да 

Черни метали 19 12 02 3000 [t/y] 100.00 [t/y] няма норма - 

Да                 

площадка №8 

съгласно КР 

Външна фирма Да 

Цветни метали 19 12 03 2500 [t/y] 16.87 [t/y] няма норма - 

Да                 

площадка №8 

съгласно КР 

Външна фирма Да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 2600 [t/y] 556.42 [t/y] няма норма - 

Да                 

площадка №8 

съгласно КР 

Външна фирма Да 

Стъкло 19 12 05 2200 [t/y] 0 няма норма - - - - 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество 

за единица продукт Съхране- 

ние на 

площадката 

Транспор 

тиране -собствен 

транспорт/външ

на фирма 

Съответ- 

ствие 
Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Дървесни материали, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

06 

19 12 07 2000 [t/y] 0 няма норма - - - - 

Минерали (например 

пясък, камъни) 
19 12 09 3000 [t/y] 1078.86 няма норма - 

Да                 

площадка №8 

съгласно КР 

- Да 

Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 (биоразградима 

фракция) 

19 12 12 5000 [t/y] 0 няма норма - - - - 

Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 (неоползотворима 

фракция) 

19 12 12 54 000 [t/y] 106 914.98 няма норма - Не Външна фирма Не 

Отпадъци, образувани от дейността на компостиращата инсталация 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество 

за единица продукт Съхране- 

ние на 

площадката 

Транспор 

тиране -собствен 

транспорт/външ

на фирма 

Съответ- 

ствие 
Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Некомпостирани 

фракции от битови и 

сходни с тях 

отпадъци 

19 05 01  500 [t/y] 0 няма норма 0 - - - 

Некомпостирани 

фракции от 

животински и 

растителни отпадъци 

19 05 02 200 [t/y] 0 няма норма 0 - - - 

Нестандартен 

компост 
19 05 03 1000 [t/y] 0 няма норма 0 - - - 

Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка 

Нехлорирани 

хидравлични масла 

на минерална основа 

13 01 10* 0.2 [t/y] 0.155 няма норма - 

Да 

Площадка №13, 

съгласно КР 

Външна фирма Да 

Нехлорирани 

моторни, смазочни и 

масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 0.25 [t/y] 0.25 няма норма - 

Да 

Площадка №13, 

съгласно КР 

Външна фирма Да 

Утайки от 

маслоуловителни 

шахти 

13 05 03* 0.3 [t/y] 0 няма норма 0 - - - 

Отпадъци 

съдържащи масла и 

нефтопродукти 

16 07 08* 0.001 [t/y] 0 няма норма - - - - 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Отпадък Код 

Годишно количество 
Годишно количество 

за единица продукт Съхране- 

ние на 

площадката 

Транспор 

тиране -собствен 

транспорт/външ

на фирма 

Съответ- 

ствие 
Количества 

определени с 

КР 

Реално 

измерено 

Количества 

определени 

с КР 

Реално 

измерено 

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

16 06 01* 0.1 [t/y] 00 няма норма - - - - 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 21* 0.0016 [t/y] 0.0015 няма норма - 

Да 

Площадка №13, 

съгласно КР 

- Да 

Битови отпадъци 

Смесени битови 

отпадъци 
20 03 01 21 [t/y] 0 няма норма - - - - 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

17581.18 тона от образуваният отпадък с код 19 12 12 и наименование - Други отпадъци 

(включително смеси от материали) от механично третиране на отпадъци, различни от 

упоменатите в 19 12 11 (неоползотворима фракция) от дейността на сепариращата 

инсталация е предаден на „ЕС ЕР ТЕХНОЛОДЖИС (ЕС ЕР ТЕ) ООД, притежаващ 

Решение № 02-РД-284-05/12.04.2016 г. от РИОСВ-Бургас. 

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код 

Оползот-

воряване 

на 

площадка-

та 

Обезвреж-

дане на 

площадка

та 

Име на 

външната 

фирма, 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване 

/ обезвреждане 

Съответст-

вие 

материали, негодни 

за консумация или 

преработване 

02 03 04 Не Да - Да 

увлечена/летяща 

пепел от изгаряне на 

торф и 

необработена 

дървесина 

10 01 03 Не Да - Да 

смесени опаковки 15 01 06 Не Да - Да 

спирачни накладки, 

различни от 

упоменатите в 16 

01 11 

16 01 12 Не Да - Да 

отпадъци, 

неупоменати 

другаде 

16 01 99 Не Да - Да 

неорганични 

отпадъци, различни 

от упоменатите в 

16 03 03 

16 03 04 Не Да - Да 

отпадъци, чието 

събиране и 

обезвреждане не е 

обект на специални 

изисквания, с оглед 

предотвратяване на 

инфекции (например 

превръзки, гипсови 

отливки, спално 

бельо, облекло за 

еднократна употреба, 

памперси 

18 01 04 Не Да - Да 

отпадъци от решетки 

и сита 
19 08 01 Не Да - Да 

отпадъци от 

пясъкоуловители 
19 08 02 Не Да - Да 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Отпадък Код 

Оползот-

воряване 

на 

площадка-

та 

Обезвреж-

дане на 

площадка

та 

Име на 

външната 

фирма, 

извършваща 

операцията по 

оползотворяване 

/ обезвреждане 

Съответст-

вие 

Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 (неоползотворима 

фракция) 

19 12 12 Не Да - Да 

Други отпадъци 

(включително смеси 

от материали) от 

механично третиране 

на отпадъци, 

различни от 

упоменатите в 19 12 

11 (неоползотворима 

фракция) 

19 12 12 Не Не „ЕС ЕР ТЕ” ООД Да 

биоразградими 

отпадъци 
20 02 01 Да Не - Да 

отпадъци от пазари 20 03 02 Да Да - Да 

смесени битови 

отпадъци 
20 30 01 Да Да - Да 

 

 

Таблица 6. Шумови емисии 

През 2017г. не е извършено измерване на еквивалентното ниво на шум (дневно, вечерно и 

нощно), съгласно Условие 12.2.1 от КР.  

 

Измерването на шум, излъчван в околната среда от промишлени източници, е извършен 

на 12-13.05.2016г. Следващия мониторинг е през 2018 г. 

 

Най-близкото населено място с. Братово отстои от площадката на инсталацията на повече 

от 1800m. Жалби за предизвикан акустичен дискомфорт или шумово замърсяване през 

отчетния период, не са регистрирани. 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Таблица 7. Опазване на подземните води 

 

Мониторинг на подземни води в МП №1 с географски координати 42о2908.65509 СШ; 27o1722.52651 ИД не е извършен за първо и второ 

шестмесечие на 2017 г., поради липса на водно количество в пункта за пробовземане. Липсата на вода е удостоверено с протоколи за вземане 

на извадки №0673/01.06.2017 г. и №1934/11.12.2017 г., издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на околната среда (ЛАКОС) към 

„Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Мониторинг на подземни води в МП №2 с географски координати 42о2924.84425 СШ; 27o1729.75194 ИД. Протоколи от изпитване 

№0661/16.06.2017г. (първо шестмесечие) и №1955/19.12.2017 г. (второ шестмесечие) издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на 

околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Концентрация 

в подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

16.06.2017 г. 

Резултати от 

мониторинг 

19.12.2017 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие  

15.06.2017 г. 

Съответствие  

19.12.2017 г. 

Водно ниво m МП 2 - 4.70 5.30 
Веднъж на 

шест месеца 
- - 

І. Основни физико-химични показатели 

1. Електропроводи-

мост 
μSsm-1 МП 2 2000 739±18 763±16 

Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

2. Перманганатна 

окисляемост 
mgO2/dm-3 МП 2 5.0 4.21±0.78 4.15±0.54 

Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

3. Активна реакция - МП 2 ≥6.5 и ≤9.5 7.57±0.16 7.27±0.14 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

4. Амониеви йони mg.dm-3 МП 2 0.50 <0.05* 0.050±0.003 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

5. Нитрати mg.dm-3 МП 2 50.0 9.2±0.6 11.1±0.7 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

6. Нитрити mg.dm-3 МП 2 0.50 <0.01* < 0.01* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

7. Сулфати mg.dm-3 МП 2 250 15.47±2.56 9.24±0.79 Веднъж на Да Да 



 

59 
 

ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Концентрация 

в подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

16.06.2017 г. 

Резултати от 

мониторинг 

19.12.2017 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие  

15.06.2017 г. 

Съответствие  

19.12.2017 г. 

шест месеца 

8. Хлориди mg.dm-3 МП 2 250 22.17±1.66 21.90±2.19 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

9. Фосфати mg.dm-3 МП 2 0.50 < 0.15* < 0.15* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

10. Флуориди mg.dm-3 МП 2 5.0 0.66±0.17 0.51±0.04 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

ІІ. Метали и металоиди 

11. Живак μg.dm -3 МП 2 1.0 <1* 0.6591±0.0280 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

12. Кадмий μg.dm -3 МП 2 5.0 <1.1* <1.1* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

13. Мед mg.dm -3 МП 2 2.0 <0.0083* <0.0083* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

14. Никел μg.dm -3 МП 2 20 18.3±0.1 18.7±0.3 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

15. Олово μg.dm -3 МП 2 10 <5.3* <5.3* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

16. Селен μg.dm -3 МП 2 10 6±1 <5* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

17. Хром μg.dm -3 МП 2 10 <4.9* <4.9* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

18. Желязо μg.dm -3 МП 2 200 <5* <5* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

19. Цинк mg.dm-3 МП 2 5.0 0.0225±0.0002 0.0293±0.0007 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

20. Арсен mg.dm-3 МП 2 0.05 <0.005* <0.005* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Концентрация 

в подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

16.06.2017 г. 

Резултати от 

мониторинг 

19.12.2017 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие  

15.06.2017 г. 

Съответствие  

19.12.2017 г. 

21. Барий mg.dm-3 МП 2 - 0.0270±0.0001 0.0234±0.0001 
Веднъж на 

шест месеца 
- - 

22. Молибден mg.dm-3 МП 2 - <0.005* <0.005* 
Веднъж на 

шест месеца 
- - 

ІІІ. Специфични органични замърсители 

23. Цианиди mg.dm-3 МП 2 0.01 <0.002* <0.002* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

24. Феноли mg.dm-3 МП 2 - 0.32±0.04 0.058±0.001 
Веднъж на 

шест месеца 
- - 

25. Нефтопродукти mg.dm-3 МП 2 - 0.04±0.01 0.061±0.003 
Веднъж на 

шест месеца 
- - 

* граница на количествено определяне 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Мониторинг на подземни води в МП №3 с географски координати 42о2935.70215 СШ; 27o1741.87529 ИД. Протоколи от изпитване 

№0662/16.06.2017г. (първо шестмесечие) и №1956/19.12.2017г. (второ шестмесечие) издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на 

околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр. Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Концентрация 

в подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

16.06.2017 г. 

Резултати от 

мониторинг 

19.12.2017 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие  

16.06.2017 г. 

Съответствие  

19.12.2017 г. 

Водно ниво m МП 3 - 5.10 5.90 
Веднъж на 

шест месеца 
- - 

І. Основни физико-химични показатели 

1. Електропроводи-

мост 
μSsm-1 МП 3 2000 642±12 1371±31 

Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

2. Перманганатна 

окисляемост 
mgO2/dm-3 МП 3 5.0 4.39±0.53 4.35±0.52 

Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

3. Активна реакция - МП 3 ≥6.5 и ≤9.5 7.54±0.16 7.55±0.16 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

4. Амониеви йони mg.dm-3 МП 3 0.50 <0.05* 0.42±0.03 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

5. Нитрати mg.dm-3 МП 3 50.0 8.1±0.8 < 0.9* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

6. Нитрити mg.dm-3 МП 3 0.50 < 0.01* < 0.01* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

7. Сулфати mg.dm-3 МП 3 250 20.99±1.91 16.90±1.74 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

8. Хлориди mg.dm-3 МП 3 250 28.63±2.98 89.1±7.4 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

9. Фосфати mg.dm-3 МП 3 0.50 < 0.15* 0.46±0.03 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

10. Флуориди mg.dm-3 МП 3 5.0 0.94±0.13 0.33±0.04 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

ІІ. Метали и металоиди 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Концентрация 

в подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

16.06.2017 г. 

Резултати от 

мониторинг 

19.12.2017 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие  

16.06.2017 г. 

Съответствие  

19.12.2017 г. 

11. Живак μg.dm -3 МП 3 1.0 <1* < 0.3* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

12. Кадмий μg.dm -3 МП 3 5.0 <1.1* <1.1* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

13. Мед mg.dm -3 МП 3 2.0 <0.0083* <0.0083* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

14. Никел μg.dm -3 МП 3 20 13.1±0.1 10.5±0.1 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

15. Олово μg.dm -3 МП 3 10 <5.3* <5.3* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

16. Селен μg.dm -3 МП 3 10 7.3±1.3 <5* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

17. Хром μg.dm -3 МП 3 10 9.4±0.2 < 4.9* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

18. Желязо μg.dm -3 МП 3 200 <0.005* 109.0±0.7 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

19. Цинк mg.dm-3 МП 3 5.0 < 0.0103* <0.0103* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

20. Арсен mg.dm-3 МП 3 0.05 <0.005* 0.0092±0.0006 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

21. Барий mg.dm-3 МП 3 - 0.0229±0.0001 0.1335±0.0001 
Веднъж на 

шест месеца 
- - 

22. Молибден mg.dm-3 МП 3 - <0.005* <0.005* 
Веднъж на 

шест месеца 
- - 

ІІІ. Специфични органични замърсители 

23. Цианиди mg.dm-3 МП 3 0.01 <0.002* <0.002* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

24. Феноли mg.dm-3 МП 3 - 0.052±0.001 0.31±0.01 Веднъж на - - 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Концентрация 

в подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

16.06.2017 г. 

Резултати от 

мониторинг 

19.12.2017 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие  

16.06.2017 г. 

Съответствие  

19.12.2017 г. 

шест месеца 

33. Нефтопродукти mg.dm -3 МП 3 - ˂ 0.03* ˂ 0.02* 
Веднъж на 

шест месеца 
- - 

* граница на количествено определяне 

  

 

Мониторинг на подземни води в МП №4 с географски координати 42о2941.01366 СШ; 27o1755.16481 ИД. Протоколи от изпитване 

№0663/16.06.2017г. (първо шестмесечие) и №1957/19.12.2017г. (второ шестмесечие), издадени от Лаборатория за анализ на компонентите на 

околната среда (ЛАКОС) към „Еко-Консулт-Инженеринг” ООД, гр.Бургас. 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Концентрация 

в подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

16.06.2017 г. 

Резултати от 

мониторинг 

19.12.2017 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие  

16.06.2017 г. 

Съответствие  

19.12.2017 г. 

Водно ниво m МП 4 - 1.70 3.30 
Веднъж на 

шест месеца 
- - 

І. Основни физико-химични показатели 

1. Електропроводи-

мост 
μSsm-1 МП 4 2000 789±16 784±16 

Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

2. Перманганатна 

окисляемост 
mgO2/dm-3 МП 4 5.0 4.27±0.51 < 0.7* 

Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

3. Активна реакция - МП 4 ≥6.5 и ≤9.5 7.81±0.16 7.78±0.16 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

4. Амониеви йони mg.dm-3 МП 4 0.50 < 0.05* 0.090±0.006 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

5. Нитрати mg.dm-3 МП 4 50.0 < 0.9* < 0.9* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Концентрация 

в подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

16.06.2017 г. 

Резултати от 

мониторинг 

19.12.2017 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие  

16.06.2017 г. 

Съответствие  

19.12.2017 г. 

6. Нитрити mg.dm-3 МП 4 0.50 < 0.01* < 0.01* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

7. Сулфати mg.dm-3 МП 4 250 16.92±1.88 11.10±1.12 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

8. Хлориди mg.dm-3 МП 4 250 51.86±2.66 50.7±4.3 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

9. Фосфати mg.dm-3 МП 4 0.50 < 0.15* < 0.15* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

10. Флуориди mg.dm-3 МП 4 5.0 0.49±0.11 0.32±0.03 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

ІІ. Метали и металоиди 

11. Живак μg.dm -3 МП 4 1.0 <1* < 0.3* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

12. Кадмий μg.dm -3 МП 4 5.0 <1.1* <1.1* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

13. Мед mg.dm -3 МП 4 2.0 <0.0083* <0.0083* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

14. Никел μg.dm -3 МП 4 20 <4.9* <4.9* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

15. Олово μg.dm -3 МП 4 10 <5.3* <5.3* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

16. Селен μg.dm -3 МП 4 10 5.9±1.3 <5* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

17. Хром μg.dm -3 МП 4 10 <4.9* <4.9* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

18. Желязо μg.dm -3 МП 4 200 <5* <5* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

19. Цинк mg.dm-3 МП 4 5.0 0.0116±0.0001 <0.0103* Веднъж на Да Да 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Показател 
Мерна 

единица 

Точка на 

пробовзе

мане 

Концентрация 

в подземните 

води, 

съгласно КР 

Резултати от 

мониторинг 

16.06.2017 г. 

Резултати от 

мониторинг 

19.12.2017 г. 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие  

16.06.2017 г. 

Съответствие  

19.12.2017 г. 

шест месеца 

20. Арсен mg.dm-3 МП 4 0.05 <0.005* <0.005* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

21. Барий mg.dm-3 МП 4 - 0.0605±0.0003 0.0501±0.0001 
Веднъж на 

шест месеца 
- - 

22. Молибден mg.dm-3 МП 4 - <0.005* <0.005* 
Веднъж на 

шест месеца 
- - 

ІІІ. Специфични органични замърсители 

23. Цианиди mg.dm-3 МП 4 0.01 <0.002* <0.002* 
Веднъж на 

шест месеца 
Да Да 

24. Феноли mg.dm-3 МП 4 - 0.095±0.002 0.049±0.001 
Веднъж на 

шест месеца 
- - 

25. Нефтопродукти mg.dm -3 МП 4 - 0.07±0.01 0.058±0.003 
Веднъж на 

шест месеца 
- - 

* граница на количествено определяне 
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ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

Таблица 8. Опазване на почви 

Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати 

от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответст

вие 

- - - - - - 

 

През 2017 г. мониторинг не е извършван, тъй като в КР № 385-Н0/2009г.; №385-Н0-И1-

А0-ТГ2/2014 г. няма поставено условие за мониторинг на почви. 

 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на 

инцидента 

Описание 

на 

инцидента 

Причини 
Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 

25.10.2017 Наводнение 
Проливните 

дъждове 

В деня на 

наводнението, 

след оглед на 

всички щети, 

са уведомени 

органите за 

създалата се 

обстановка и 

са 

информирани 

за временното 

прекратяване 

работата 

депото. 

Изготвен е и е 

представен в 

РИОСВ – гр. 

Бургас  с  Вх. № 

УО-

1354/31.10.2017г. 

План-график за 

действие при 

временно 

прекратяване на 

дейността на 

депото. 

МОСВ, 

ИАОС, 

РИОСВ – гр. 

Бургас, 

БДЧР-гр. 

Варна и гр. 

Бургас;  

ГД "Пожарна 

безопасност 

и защита на 

населението" 

-  Бургас; 

Кмет на 

Община 

Бургас –  

Димитър 

Николов 

Оперативен  

дежурен 

общински 

съвет за 

сигурност – 

Бургас; 

Дежурен 

Областен 

съвет по 

сигурност – 

гр. Бургас; 

Дирекция 

„Национална 

система 112” 

Областна 

дирекция на 

МВР – гр. 

Бургас; 

EVN 
 



 

67 
 

ОБЩИНА БУРГАС 

РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ ЗА ОБЩИНИТЕ КАМЕНО, 

БУРГАС, АЙТОС, КАРНОБАТ, НЕСЕБЪР, ПОМОРИЕ, РУЕН, СРЕДЕЦ И 

СУНГУРЛАРЕ 

 

През 2017г. възникна природбно бедствие, което предизвика аварийни ситуации в района 

на площадката на депото – Наводнението от 25.10.2017г.  

 

РДНО има разработен „Авариен план за действие при бедствия, аварии на обект: “Регионално 

депо за неопасни отпадъци за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, 

Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”. Създаден е Щаб за координиране на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи за защита на работниците и служителите 

при бедствия, аварии и катастрофи. 

 

По време на наводнението е задействан „Плана за действие при възникване на 

наводнения“ към „Авариен план за действие при бедствия, аварии на обект: “Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Камено, Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, 

Руен, Средец и Сунгурларе”. 

 

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 

08.12.2017 г. Частно лице 
Неприятна 

миризма  

По-

интензивно 

запръстяване  

- 

Община 

Бургас 

РИОСВ 

 

През отчетния период на 2017 г. има постъпило едно оплакване от неприятни миризми, в 

резултат от дейността на „Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Камено, 

Бургас, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе”. Оплакването 

(Изх. №94-01-4313/08.12.2017г.) е отразено в Дневника на депото, съгласно Условие 

9.6.2.4. от КР. Предприетите коригиращи действия са свързани с по-интензивно 

запръстяване. 


