
 

 

“РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ” 
ЗА ОБЩИНИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, 

ЕЛЕНА, ЗЛАТАРИЦА И СТРАЖИЦА 
 
 
 

 
 
 
 
 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ПО ОКОЛНА СРЕДА 
(ГДОС) 

 
 
 

За изпълнение на дейностите, за които е предоставено  
Kомплексно разрешително №467-Н0/2013 г. 

 
 

За периода от 01.01.2019 г. до 31.12.2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 



“РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ” 

ЗА ОБЩИНИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ЕЛЕНА, ЗЛАТАРИЦА И СТРАЖИЦА 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2018 г., за които е предоставено КР467/Н0/2013г.  

  

 Страница 2 от 68 

СЪДЪРЖАНИЕ: 
 

Въведение 
 
1.УВОД 
1.1. Общи данни 
1.1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно 
разрешително (КР) 
1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията 
1.1.3. Регистрационен номер на КР 
1.1.4. Дата на подписване на КР 
1.1.5. Дата на влизане в сила на КР 
1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното 
1.1.7. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на собственика/оператора 
1.1.8. Лице за контакт 
1.1.9. Адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти 
1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията 
1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията 
1.1.12. Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 
околната среда 
1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 
1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 
 
2. Система на управление на околната среда 
 
3. Използване на ресурси 
3.1. Използване на вода 
3.2. Използване на енергия 
3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 
 
4. Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 
4.1. Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) и 
PRTR 
4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 
4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
4.4. Управление на отпадъците 
4.5. Шум 
4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
 
5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с 
условията на КР (ИППСУКР) 
 
6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 
 
7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения 
7.1. Аварии 
7.2. Оплаквания или възражения 



“РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ” 

ЗА ОБЩИНИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ЕЛЕНА, ЗЛАТАРИЦА И СТРАЖИЦА 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2018 г., за които е предоставено КР467/Н0/2013г.  

  

 Страница 3 от 68 

8. Подписване на годишния доклад. 
Декларация 
 
Приложение 1 
Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR 
Таблица 2. Емисии във въздуха 
Таблица 3. Емисии в отпадъчни води (производствени, охлаждащи, битово - 
фекални и/или дъждовни) във водни обекти/канализация 
Таблица 4. Образуване на отпадъци 
Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
Таблица 6. Шумови емисии 
Таблица 7. Опазване на подземни води 
Таблица 8. Опазване на почви 
Таблица 9. Аварийни ситуации  
Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, 
за които е издадено КР 
 
 
 
Речник на използваните термини  
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СК - Сондажни кладенци 
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Въведение 

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

 

 

Настоящият Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на 
основание чл.125, ал.1, т.6 от Закон за опазване на околната среда и Условие 5.10.1 
от Комплексно разрешително №467–Н0/2013 г., съгласно които Община Велико 
Търново се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ 
Годишен доклад за изпълнението на дейностите, за които е предоставено 
комплексното разрешително, в срок до 31 март на съответната година, следваща 
година, за която се отнася. 

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

Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде 
прехвърлена в база данни, с 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 ал.1 от Закона 
за опазване на околната среда (ЗООС) и чл.11 ал.1 от Наредбата за условията и 
реда за издаване на комплексни разрешителни. 
 Годишният доклад по околна среда включва обобщена информация по 
условията в КР, подлежащи на годишно докладване. 
 Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в 
съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад.  
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1. Увод  

 
1.1. Общи данни 
1.1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно 
разрешително (КР) 
 
Инсталации, които попадат в обхвата на т. 5 и т. 5.3.2”a” от Приложение № 4 
на ЗООС: 

1. “Регионална система за управление на отпадъците“ за общините 
Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, 
изпълняваща дейност по точка 5.4 от Приложение №4 на ЗООС “Депа, приемащи 
над 10 тона отпадъци на денонощие или с общ капацитет над 25 000 тона, с 
изключение на депата за инертни отпадъци”, включваща: 

 Клетка 1;  
 Клетка 2; 
 Клетка 3. 
През 2016 г. е изградена единствено Клетка 1. 
2. Инсталация за компостиране (част от МБТ инсталация), изпълняваща 

дейност по точка 5.3.2.”a” от Приложение №4 на ЗООС “Инсталации за 
оползотворяване или комбинация от оползотворяване и обезвреждане на 
неопасни отпадъци с капацитет над 75 тона за денонощие, включващо една или 
повече от следните дейности и изключващо дейностите по пречистване на 
отпадъчни води от населени места” 

 
Инсталация, която не попада в обхвата на Приложение 4 на ЗООС: 

1. Инсталация за сепариране (част от МБТ инсталация); 
 
1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията 
 Регионалната система за управление на битовите отпадъци в регион 
Велико Търново е ситуирана на площадка № 5 – съседни терени на съществуващо 
депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново в землището на с. Шереметя, 
общ. Велико Търново, избрана след щателно проучване на геоложките и 
топографски характеристики на района, определяне на оптималните разстояния 
до обслужващите общини, комуникационната обезпеченост, както и спазването 
на хигиенно-защитните зони. Източно от площадка №5 на 2,046 км се намира 
село Драгижево, а най-близко разположеното населено място е с. Шереметя, което 
отстои на 1,184 км на северозапад. Гр. Велико Търново се намира  на около 7 км 
северозападно от площадката, в границите на която е разположена Регионалната 
система да управление на отпадъци. От гр. Велико Търново до последната се стига 
по магистралата за Варна и след това напречно на около 500 м по асфалтов път. 
Подходът е от четвъртокласен път от общинската пътна мрежа между селата 
Шереметя и Драгижево. Основният достъп е от север –  по  нова отсечка с дължина 
около 135 м. 
 В Таблицата по-долу е предоставена детайлна информация за имотите, 
включени в обхвата на площадка №5.  
 Същата е одобрена с решение по оценка за въздействието върху околната 
среда № ВТ-1-1/2009 г. на Директора на РИОСВ – Велико Търново, поправено с 
Решение № ВТ 1/25.05.2009 г. за поправка на очевидна фактическа грешка, въз 
основа на изготвен Доклад по ОВОС на алтернативни площадки.  
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Таблица: Опис на имоти в обхвата на проектното предложение 

Имот 
№ 

Площ 
съгласно 
скица на 

имота 
/дка/ 

Площ 
съгласно 
скица на 
ПУП-ПЗ 

/дка/ 

Категория 
на земята 
при 
неполивн
и условия 

Местона-
хождение на 
имота 

Начин на 
трайно 
ползване 

Собствено
ст 

Документи за 
собственост 

026001 68,795 68,795 шеста 

м.“Остра 
могила“, 
землище 

с.Шереметя, 
община 
Велико 

Търново 

пасище с 
храсти 

Общинска 

Община Велико 

Търново 

(АОС №3937. 

19.03.2007.г и 

скица 

№К00716/13.03.

2012 г. – т. 

11.1.1. и т. 11.2.1. 

от Съпътстващи 

документи) 

000317 2,828 2,828 седма 

м..“Стублица“, 
землище 

с.Шереметя, 
община 
Велико 

Търново 

гора в 
земеделски 

земи 
Общинска 

Община Велико 

Търново 

(АОС 

№4305/14.08.20

07  г. и скица  

Ф00716/14.03.2

012 г. – т.11.1.2. 

и т. 11.2.2. от 

Съпътстващи 

документи) 

000318 3,743 3,743 седма 

м..“Стублица“, 
землище 

с.Шереметя, 
община 
Велико 

Търново 

гора в 
земеделски 

земи 
Общинска 

Община Велико 

Търново 

(АОС 

№4306/14.08.20

07 г. и скица № 

Ф00717/14.03.2

012 г.   - т. 11.1.3. 

и т. 11.2.3 от 

Съпътстващи 

документи) 

014036 7,398 2,320 - 

землище 
с.Шереметя, 

община 
Велико 

Търново 

полски път Общинска 

Община Велико 

Търново 

(скица № 

К00723/13.03.20

12 г. - т.11.2.10 

от Съпътстващи 

документи) 

Съгласно чл. 56 

ал.2 от ЗОС за 

общинските 

пътища и други 

линейни обекти 

на техническата 

инфраструктура 
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не се съставят 

АОС. 

014001 24,997 24,997 шеста 

м.“Припора“,  
землище 

с.Шереметя, 
община 
Велико 

Търново 

Нива Частна 

наследници на 

Кръстю 

Кютюрев (скица 

№ 

К00718/13.03.20

12 г. и 

Удостоверение 

за наследници – 

т. 11.1.4.1. и 

т.11.2.5. от 

Съпътстващи 

документи) 

014002 18,506 18,506 шеста 

м.“Припора“,  
землище 

с.Шереметя, 
община 
Велико 

Търново 

Нива Частна 

Цветан 
Цветанов 
(скица № 

К00719/13.03.20
12 г.- т.11.2.6. от 

Съпътстващи 
документи) 

014003 5,202 5,202 шеста 

м.“Припора“,  
землище 

с.Шереметя, 
община 
Велико 

Търново 

Нива Частна 

наследници на  
Юрдан 

Маричкин 
(скица №. 

К00720/13.03.20
12 г.  и 

Удостоверение 
за наследници т. 

11.1.4.2. и 
т.11.2.7. 

Съпътстващи 
документи) 

014004 10,010 10,010 шеста 

м.“Припора“,  
землище 

с.Шереметя, 
община 
Велико 

Търново 

нива Частна 

наследници на  
Илия Шишков 

(скица № 
К00721/13.03.20

12 г. и 
Удостоверение 

за наследници – 
т. 11.1.4.3. и 
т.11.2.8. от 

Съпътстващи 
документи) 

014005 5,704 5,704 шеста 

м.“Припора“,  
землище 

с.Шереметя, 
община 
Велико 

Търново 

Нива Частна 

наследници на  
Марин Маринов 

(скица №  
К00722/13.03.20

12 г.  и 
Удостоверение 

за наследници – 
т. 11.1.4.4. и 
т.11.2.9. от 

Съпътстващи 
документи) 

 
014006 6,694 6,694 шеста м.“Припора“,  Нива Частна наследници на 
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землище 
с.Шереметя, 

община 
Велико 

Търново 

Пенка 
Караиванова 

(скица №  
К00723/13.03.20

12 г.  и 
Удостоверение 

за наследници – 
т. 11.1.4.5. и 
т.11.2.10. от 

Съпътстващи 
документи) 

014007 4,796 4,796 шеста 

м.“Припора“,  
землище 

с.Шереметя, 
община 
Велико 

Търново “ 

Нива Частна 

наследници на  
Пеню Кютюрев 

(скица №  
К00724/13.03.20

12 г. и 
Удостоверение 

за наследници – 
т. 11.1.4.6. и 
т.11.2.11. от 

Съпътстващи 
документи) 

014008 11,909 11,909 шеста 

м.“Припора“,  
землище 

с.Шереметя, 
община 
Велико 

Търново 

Нива Частна 

наследници на 
Добри Коларов 

(скица №  
К00725/13.03.20

12 г.  и 
Удостоверение 

за наследници – 
т. 11.1.4.7. и 
т.11.2.12. от 

Съпътстващи 
документи) 

 

 На основание решение на УС на Сдружение „За чисти селища“ от проведено 
заседание на 05.06.2012 г. община Велико Търново провежда процедурата по 
принудително отчуждаване на частните имоти в обхвата на площадка №5 
„Шереметя”.  
 Отчуждаването на имотите частна собственост за общински нужди се 
извършва по реда на глава трета от Закона за общинската собственост - чл.21 и 
следващите. Основание за стартирането на отчуждителните процедури е Решение 
№514/31.01.2013 г. на Великотърновския общински съвет, с което последният е 
одобрил изработеният ПУП-ПЗ – окончателен проект за площадка №5 за 
изграждане на Регионална система за управление на отпадъците. Със същото 
решение е разпоредено предварителното изпълнение на ПУП-ПЗ и на основание 
чл.21, ал.8 от Закона за общинската собственост (ЗОС) е разпоредено 
предварителното изпълнение на процедурите по отчуждаване на имоти или 
части от имоти – частна собственост в обхвата на проекта за изграждане на 
Регионална система за управление на отпадъците в регион Велико Търново, 
обявен за общински обект от първостепенно значение с Решение 
№200/19.04.2012 г. на Великотърновски общински съвет. 

 В таблицата по-долу е предоставена в систематизиран вид информация за 
процедурата по принудително отчуждаване.  

 

 



“РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ” 

ЗА ОБЩИНИТЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЛЯСКОВЕЦ, ЕЛЕНА, ЗЛАТАРИЦА И СТРАЖИЦА 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2018 г., за които е предоставено КР467/Н0/2013г.  

  

 Страница 9 от 68 

Информация за процедурата по принудително отчуждаване 
 

№ Наименование на етапа Текущ/ 
Приключен/ 
Предстоящ 

Индикативна  
начална дата 

Индикативна 
крайна дата 

1.  Решение на общински съвет по Докладна на 
кмета на общината  

Приключен 25.01.2013 г. 31.01.2013 г. 

2.  Кметът на община Велико Търново възлага 
изготвянето на пазарни оценки за определяне 
на размера на равностойното парично 
обезщетение за имотите подлежащи на 
отчуждаване. Данъчни оценки. 

Приключен 21.02.2013 г. 26.02.2013 г. 

3.  Кметът на община Велико Търново публикува 
обявление в два централни и един местен 
ежедневник, с което уведомява собствениците 
на имотите за предстоящото отчуждаване и 
изпраща копие от него до кмета на кметство 
Шереметя. Обявлението се поставя на  
определените места в сградата на община 
Велико Търново и на кметство Шереметя. 
Обявлението се публикува и на интернет 
страницата на община Велико Търново. 

Приключен 18.03.2013 г. 03.04.2013 г. 

4.  Кметът на община Велико Търново издава 
заповед за отчуждаване. Заповедта се издава не 
по-рано от един месец след публикуване на 
обявлението по т.3. Кметът на общината може 
да допусне предварително изпълнение на 
заповедта при условията на чл. 60 от 
Административно-процесуалния кодекс. 

Приключен 07.05.2013 г. 08.05.2013 г. 

5. Заповедта по т.3 се обнародва в "Държавен 
вестник". Копие от заповедта се поставя на 
определените за това места в сградата на 
община Велико Търново, на кметство Шереметя 
или в населеното място, на чиято територия се 
намират имотите, предмет на отчуждаването, и 
се публикува на интернет страницата на 
община Велико Търново. 

Приключен 10.05.2013 г. 31.05.2013 г. 

6. В едноседмичен срок от издаване на заповедта 
по т.3 кметът на община Велико Търново  
публикува обявление в два централни и един 
местен ежедневник, с което уведомява 
собствениците на имотите в коя банка е внесено 
обезщетението, определено в заповедта, и за 
началната дата, от която започва изплащането 
му. Обявлението се поставя и на определените 
за това места в сградата на община Велико 
Търново, на кметство Шереметя или в 
населеното място, на чиято територия се 
намират имотите, предмет на отчуждаването, и 
се публикува и на интернет страницата на 
общината. 
Ако ПУП-а е влязъл в сила, обжалваем е само 
размера на паричното обезщетение, което 
обжалване не спира изпълнението.   

Приключен 15.05.2012 г. 22.05.2013 г. 

7. Приключване на процедурата по отчуждаване – 
имотите са отчуждени, когато паричното 
обезщетение е преведено по сметка в банка на 
правоимащите.  

Приключен 15.06.2013 г. 31.10.2013 г. 
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 За площадка №5 има влязъл в сила Подробен устройствен план – План за 
застрояване /ПУП-ПЗ/ за площадка №5 за регионално депо за неопасни отпадъци 
и съоръжения за предварително третиране преди окончателно обезвреждане 
чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи Регионална система за 
управление на отпадъците, одобрен с Решение №514/31.01.2013 г. на 
Великотърновски общински съвет и Заповед №СА-02-08-1/13.02.2013 г. на 
Областния управител на област Велико Търново. Същите са публикувани в ДВ, бр. 
21/01.03.2013 г. Подробният устройствен план – план за застрояване – 
окончателен проект за обект: „Площадка №5 – съседни терени на съществуващо 
депо за неопасни отпадъци на гр. Велико Търново, в землището на с. Шереметя, 
общ. Велико Търново, с обхват – м. Остра могила – имот №026001, м. Стублица – 
имоти №№ 000317 и 000318, и в м. Припора – имоти №№ 014036, 014001, 014002, 
014003, 014004, 014005, 014006, 014007 и 014008 за изграждане на регионално 
депо за неопасни отпадъци и съоръжения за предварително третиране преди 
окончателно обезвреждане чрез депониране, в своята съвкупност съставляващи 
регионална система за управление на отпадъците е влязъл в сила, за което са 
представени Акт съгласно чл.215, ал.4 от ЗУТ на Община Велико Търново и 
Уведомление съгласно чл.132, ал.1,т.2 от ЗУТ на Областния управител на област 
Велико Търново.  
 Партньори на кандидата по проекта за изграждане на Регионална система 
за управление на отпадъците в регион Велико Търново са общините Горна 
Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, и Сдружение „За чисти 
селища”. В съответствие с въведения  в управлението на дейностите по 
отпадъците на национално ниво регионален принцип на управление на 
отпадъците кандидатът и общините-партньори по проекта са включени в 
проектен регион Велико Търново. Общата площ на региона е около 2 792,472 
кв.км и има население от 174 898 жители (съгласно данни на НСИ от последното 
преброяване през 2011 г.). Всички общини принадлежат към Област Велико 
Търново, намираща се в Северен централен район на България.  
 През месец май 2014 г. от Министерство на инвестиционното проектиране 
са издадени 2 бр. разрешения за строеж за следните обекти, свързани с 
изграждане на инсталацията: 

1. Изграждане на Регионална система за управление на отпадъците в 
регион Велико Търново. 

2. Довеждаща и отвеждаща инфраструктура към РСУО – регион Велико 
Търново. 
 За изграждането на РСУО – Велико Търново са сключени два договора за 
строителство: 
 1. Изграждане на Довеждаща и отвеждаща инфраструктура 
 2. Изпълнение на инженеринг на РСУО-работно проектиране, строителство, 
доставка на технологично оборудване.  
 За строителството на обект “Изграждане на Регионална система за 
управление на отпадъците“ има издаден протокол №2/12.01.2015г. за откриване 
на строителна площадка. За обект Довеждаща и отвеждаща инфраструктура има 
издаден протокол №2А/20.10.2014 за откриване на строителна площадка и 
протокол  №10/27.10.2014 за спиране на строителните дейности.  
 Финализирани са всички обществени поръчки за изпълнение на проекта.
 Строителството на РУСО – Велико Търново е стартирано на 15.10.2014 г. и 
приключва на 23.12.2015 г.  
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 Проведена е обществена поръчка за възлагане на дейностите по 
стопанисване на РУСО. Оператор на депото е ДЗЗД „Регионално депо – Велико 
Търново 2015“, който изпълнява условията от комплексното разрешително по 
експлоатацията, закриването, поддръжката и  следексплоатационните грижи за 
площадката на депото, съгласно сключен Договор за възлагане на обществена 
поръчка от 18.02.2016 г. 

На обектът е издадено Разрешение за ползване от ДНСК №СТ-05-
627/25.04.2016 г. 
 

1.1.3. Регистрационен номер на КР  
Комплексно Разрешително №467-Н0-И0-А0/2013 г. 
 

1.1.4. Дата на подписване на КР: 16.09.2013 г. 
 

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР: 08.10.2013 г. 
 

1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното 
 

Притежател на Комплексното разрешително е Община Велико Търново. За 
докладвания период през 2019 г. оператор на инсталацията е ДЗЗД „Регионално 
депо – Велико Търново 2015“.  
 

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

Собственик: 
Община Велико Търново   
5000, гр. Велико Търново, пл. „Майка България” №2 
Тел.: 062/ 619 203 
Факс: 062/627 997 
е-mail: mayorvt@vt.bia-bg.com 
 

Оператор: 
ДЗЗД „Регионално депо – Велико Търново 2015“ 
1421 гр. София 
Р-н Лозенец 
Ул. „Лозенска планина“ № 17-19 
 

1.1.8. Лице за контакт: 
 

инж. Даниел Панов - Кмет на Община Велико Търново  
Зорница Кънчева - Началник отдел „Околна среда” 
 

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

Кмет на Община Велико Търново  
Инж. Даниел Панов 
Тел.: 062/619 304 
Факс: 062/627 997 
е-mail: mayorvt@vt.bia-bg.com 
Началник отдел „Околна среда” 
Зорница Кънчева 
Тел.:  062/619 503 

mailto:mayorvt@vt.bia-bg.com
mailto:mayorvt@vt.bia-bg.com
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1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 

инсталацията 

Технологичен процес: 

 Смесено събраните битови отпадъци се транспортират до площадката на 
Регионалната система за управление на отпадъците със сметосъбираща техника. 
Същите преминават през входящия кантар за отчитане на входящото количество 
отпадъци, след което сметосъбиращата техника ги транспортира до зоната за 
приемане в инсталацията за механично сепариране. В инсталацията за механично 
сепариране се осъществява отделяне на рециклируемите и органичните 
отпадъци от потока смесени отпадъци: стъкло, смесена хартия, фолио, РЕ/РР, РЕТ, 
черни метали, цветни метали, RDF и органични фракции подлежащи на 
компостиране. На изхода от инсталацията за механично сепариране 
рециклируемите материали се балират, след което се насочват за съхраняване в 
склад до тяхната реализация, биоразградимите отпадъци се насочват към зоната 
за компостиране, а остатъците, които не могат да бъдат използвани за 
рециклиране или оползотворяване се насочват към клетка на депото за 
депониране. 
 В зоната за компостиране протичат процеси по биологично третиране на 
биоразградимите отпадъци, изходящи от разделно събраните зелени такива. 
Полученият краен продукт – висококачествен компост, се съхранява в зоната за 
складиране до неговата реализация. В същата зона при необходимост временно 
ще се съхранява и стабилизирания биоразградим отпадък, който се използва като 
материал за ежедневно запръстяване. Остатъците от инсталацията за 
компостиране се насочват към клетка на депото за депониране. 
 Регионалната система за управление на отпадъците включва депо за 
неопасни отпадъци, от което първоначално е изградена само първа клетка, 
разположена в югоизточната част на имота, инсталация за механично-биологично 
третиране, състояща се от инсталация за сепариране на постъпващите отпадъци 
и инсталация за третиране на биологично разградимите сепарирани отпадъци и 
разделно събраните зелени такива, пречиствателна станция за отпадъчни води и 
други спомагателни съоръжения, обслужващи сгради. 
 Функционалното зониране е следствие от технологичната 
последователност на производствените процеси. Разположението на зоните е 
решено с цел оптимизирането на производствения процес и максималното 
оползотворяване на територията на площадката за третиране на отпадъци. 
Групирането на сградите и съоръженията в отделните зони и разположението на 
самите зони е направено след анализ на материалните, енергийни и транспортни 
потоци с цел следване на производствения процес и допускане на външни лица 
само до местата, където това е наложително. 
 Непосредствено до входа в северната част на площадката са разположени 
контролно-пропусквателният пункт, електронната везна и площадката за 
вземане на проби от постъпващите отпадъци. В най-високата, северозападна част 
на парцела е разположен резервоар за питейни и противопожарни нужди. 
Непосредствено след контролно-пропусквателния пункт се ситуира площадка (на 
приблизителна надморска височина 346,50 м), на която е разположена 
административно-битова сграда. На около 150 м след нея се разполага втора 
такава (на приблизителна надморска височина 335,50 м), на която са ситуирани 
работилница и мивка за камиони. 
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 Непосредствено под тази площадка се разполага трета такава (на 
приблизителна надморска височина 325,00 м), на която се ситуира сградата с 
инсталацията за сепариране на постъпващите отпадъците със складова площ за 
рециклируеми материали с прилежащата й постройка – склад за RDF. На същата 
площадка са ситуирани трафопост и дизел генератор. Инсталацията за 
сепариране е свързана с инсталацията за компостиране посредством транспортна 
лента. Инсталацията за компостиране е разположена на отделна площадка (на 
приблизителна надморска височина 320,00 м). Сградите на инсталацията за 
компостиране следват технологичната последователност на процеса – една за 
ферментация на компоста и втора - за узряване и рафиниране на компоста с 
прилежащи складови площи за съхранението му. 
 Ситуационното решение предвижда изграждането на общо три клетки на 
депото за неопасни отпадъци към южната и източната граница на имота. 
Първоначално е изградена най-ниско разположената клетка №1, в югоизточната 
част на площадката. Спомагателните сгради на системата – ретензионен 
резервоар за събиране на инфилтрат /2 броя съединени в план/, и контейнерът 
за обратна осмоза са в технологична близост една до друга, разположени в най-
ниската част на парцела, на площадка на средна надморска височина 290,00 м. 
Факелът за изгаряне на биогаз, отделян от клетките на депото, е ситуиран на 
разстояние, по-голямо от 50 м от всички сгради, в съответствие с нормативните 
изисквания /за целите на проекта е предвидено разположението му, а доставката 
се предвижда на по-следващ етап от развитието на системата/. 
 Регионалната система се обслужва от вътрешен асфалтов двулентов път, 
който удовлетворява изискванията и на противопожарните норми за 
експлоатация и достига до навеса за компактираща техника на депото. От там до 
пречиствателната станция води еднолентов асфалтов път. Около клетките на 
депото е предвиден макадамов път за движение на верижната техника. Радиусите 
на всички хоризонтални и вертикални криви на вътрешноплощадковите пътища 
са съобразени с типа на превозните средства и скоростта на движение. 
Надлъжният наклон на пътя достига максимум 9%. 
 Площадките на инсталацията за сепариране на постъпващите отпадъци и 
на инсталацията за компостиране са бетонова настилка, а на административно-
битовата сграда и на пречиствателната станция са с асфалтова. 
 За регионалната система е изграден паркинг за 30 автомобила в зоната на 
административната сграда. 
 Сгради в системата, разделени според функционалното им предназначение: 

 Производствени сгради - сграда на инсталацията за сепариране на 
постъпващите отпадъци, сгради на инсталацията за компостиране и складиране 
на произведения компост, навес за складиране на рециклируеми материали и 
RDF; 

 Обслужващи сгради - административно-битова сграда, работилница и 
мивка за камиони, контролно-пропусквателен пункт; 

 Спомагателни сгради – резервоар за питейно-битови и противопожарни 
нужди, пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, контейнер за обратна 
осмоза, ретензионен резервоар за събиране на инфилтрат. 
 Всички сгради са едноетажни. Размерите им са определени в съответствие с 
нормативната уредба и технологичните изисквания за съответните инсталации. 
Резервоарът за питейно-битови и противопожарни нужди е изцяло вкопан, а 
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резервоарът за събиране на инфилтрат и пречиствателната станция за отпадъчни 
води – полувкопани. 
 Предвидени са зелен пояс по контура на цялата площадка от 6 м, съобразно 
изискванията на Наредба №7/2004 г. и достатъчно зелени площи между 
отделните зони там, където това е технологично възможно. Площта за 
озеленяване отговаря на нормите за проектиране и експлоатация на терени за 
третиране и депониране на отпадъци. 
 

 Съоръжения: 
Изградено депо за неопасни отпадъци (1-ва клетка). 

 Инсталация за механично-биологично третиране (МБТ), съставена от 
инсталация за сепариране на постъпващите смесено битови отпадъци и 
инсталация за компостиране.  

 Изградена площадкова инфраструктура (вътрешни пътища, 
административно - битова сграда, КПП, електронна везна, съоръжение за 
измиване на гуми, площадка за вземане на проби, работилница и мивка за 
камиони), спомагателни съоръжения (складови площи) и довеждаща 
инфраструктура към площадката на РСУО (довеждащ водопровод за питейно-
битови и противопожарни нужди, отвеждащ колектор за дъждовни и пречистени 
води, външно основно и резервно електрозахранване, пътна връзка и 
съобщителна връзка - кабелно захранване за пренос на цифрови данни). 

 Изградено Пречиствателно съоръжение за третиране на инфилтрат. 
 
 

1.1.11. Производствен капацитет на инсталацията 
 

Условие № 4 Капацитет на инсталациите 
Условие 4.1. На притежателят на настоящото разрешително се разрешава да 
експлоатира инсталациите по Условие 2, попадащи в обхвата на Приложение 4 на 
ЗООС, без да превишава капацитета, посочен в Таблица 4.1. 
 

Таблица 4.1.  

Инсталации 

Позиция на 
дейността по 
Приложение 
№4 на ЗООС 

Капацитет 
[t/24h] 

Капацитет 
[t] 

1. “Регионална система за 
управление на отпадъците“ за 
общините Велико Търново, Горна 
Оряховица, Лясковец, Елена, 
Златарица и Стражица, включваща: 

 Клетка 1;  
 Клетка 2; 
 Клетка 3. 

5.4 105.95 826 395.06 

2. Инсталация за компостиране 
(част от МБТ инсталация) 

5.3.2 a) 89.74  - 
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Условие 4.2. Докладване 
 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. 
 

Докладване 

Условие 4.2.1. Притежателят на 
настоящото разрешително да прилага 
инструкция за измерване или 
изчисляване на годишното 
количество депонирани отпадъци за 
инсталацията по Условие 2, която 
попада в обхвата на Приложение 4 на 
ЗООС 

Изготвена е и се прилага инструкция по 
Условие 4.2.1. за измерване или 
изчисляване на годишното количество 
депонирани отпадъци за инсталацията. 
 

 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. 
 

Докладване 

Условие 4.2.2. Притежателят на 
настоящото разрешително да 
документира и докладва като част от 
ГДОС годишното количество 
депонирани отпадъци за 
инсталацията по Условие 2, която 
попада в обхвата на Приложение 4 на 
ЗООС. 
 
 

Количествата депонирани отпадъци за 
докладвания период са както следва: 
 

Код на 
отпадъка 

Количество, 
тон 

19 12 12 19 300,780 
19 08 01 34,620 
19 08 02 37,760 
19 08 05 76,780 
16 01 99 148,940 
16 03 04 3,320 
04 02 99 1,780 
04 02 09 22,280 
12 01 05 236,580 
03 03 10 14,260 
10 01 03 26,860 
Общо: 19 903,96 

 

 
 

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

С Договор за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на 
оператор за експлоатация и стопанисване на Регионална система за управление 
на отпадъците в регион Велико Търново за общините Велико Търново, Горна 
Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, включваща Клетка №1 на 
Депо за неопасни отпадъци, инсталация за предварително сепариране на 
отпадъци и инсталация за компостиране“ от 18.02.2016 г. Оператор на Регионално 
депо за отпадъци – с. Шереметя е ДЗЗД „Регионално депо – Велико Търново 2015“, 
гр. София. 

Организационната структура, отнасяща се до управлението на околната 
среда за докладвания период на Регионална система за управление на отпадъците 
за общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и 
Стражица е: 

- Управител 
- Ръководител - инсталация 
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- Еколог  
- Началник - смени 
 

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

 

РИОСВ – Велико Търново 

гр. Велико Търново 5002 

ул. „Никола Габровски” №68 

Тел: 062/62 03 58 

Факс: 062/62 37 84 

e-mail: riosvt-vt@riosv.org 

 

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена 

инсталацията 

 

Басейнова дирекция “Дунавски район”  

гр. Плевен 5800 

ул. ”Чаталджа” №60 

тел: 064/885 100 

факс: 064/803 342 

e-mail: dunavbd@bddr.org 

 

2. Система за управление на околната среда  
 

Условие №5 Управление на околната среда 
Съгласно Условие №5 от Комплексното разрешително, операторът е 

длъжен да прилага системата за управление на околната среда (СУОС), 
отговаряща на следните изисквания: 
1. Структура и отговорности: 
   Има изготвен списък с персонала извършващ конкретни дейности по 
изпълнение на условията в КР; 

Има изготвен списък за лицата, отговорни за изпълнение на условията в 
разрешителното. 
2. Обучение: 
  Има изготвена програма за обучение на персонала.  
3. Обмен на информация: 

Има изготвен списък, относно отговорните лица за изпълнение на 
условията в разрешителното, включително списък с имена, длъжност, 
местоположение на работното място и телефон за контакт. Информацията е 
достъпна за всички служители. 
4. Документиране: 

Поддържа се списък с нормативните актове по околна среда – Закони, 
Наредби, Методики и др.; 

Изготвен е списък на всички необходими инструкции, които се изискват с 
настоящото КР; 

Поддържа се списък на кого от персонала какъв документ е предоставен. 
5. Управление на документите: 

mailto:riosvt-vt@riosv.org
mailto:dunavbd@bddr.org
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Изготвена е инструкция за актуализация на документи, изисквани с 
настоящото разрешително, в случай на промени в нормативната, работата и 
управлението на инсталациите, както и за изземване на невалидната 
документация. 
6. Оперативно управление: 

Изготвени са всички инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани 
с разрешителното. 
7. Проверка и коригиращо действие: 

Изготвена е инструкция за мониторинг на техническите и емисионни 
показатели, съгласно условията в комплексното разрешително; 

Изготвена е инструкция за периодична оценка на съответствието на 
стойностите на емисионните и технически показатели с определените в 
условията на разрешителното; 

Изготвена е инструкция за установяване на причините за допуснатите 
несъответствия и предприемане на коригиращи действия; 

Изготвена е инструкция за периодична оценка на наличие на нови 
нормативни разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията. 
8. Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации: 

Прилага се писмена инструкция за преразглеждане и при необходимост, 
актуализиране на инструкциите за работа на технологичното пречиствателно 
оборудване след всяка авария; 

Прилага се писмена инструкция за аварийно планиране и действия при 
аварии, в които се уточняват дейностите по: 

Определяне на опасните вещества; 
Определяне на възможните аварийни ситуации; 
Определяне на възможните начини на действие за вече определените 

аварийни ситуации; 
Определяне на начините за подготовка на персонала; 
Определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за 

оповестяване при авария; 
Определяне на необходимите средства за лична защита на работещите; 
Определяне на средствата за противодействие на възможните аварии; 
Определяне и редовна актуализация на списъка на персонала. 
При необходимост, винаги ще се актуализира инструкцията по Условие 

5.8.2.  
9. Документиране: 

След извършване на мониторинг, винаги се извършва оценка на 
резултатите с изискванията на условията в комплексното разрешително; 

Има изготвени протоколи, от всички извършени оценки; 
При необходимост се преразглеждат и актуализират инструкциите за 

работа на пречиствателните съоръжения; 
Изготвен е списък с документите, доказващи съответствие с условията на 

разрешителното. Същият се съхранява на територията на площадката; 
При необходимост се извършва оценка за наличието на нови нормативни 

разпоредби към работата на инсталациите/съоръженията.  
10. Докладване: 

Всяка година в срок се изготвя и предоставя Годишен доклад за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено настоящото КР, на съответните компетентни 

органи. 
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11. Актуализация на СУОС: 

През 2019 г. при експлоатацията на Регионално депо за отпадъци – Велико 

Търново не се е налагало актуализиране на системата за управление на околната среда 

при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след 

издаването на ново такова.  

  

3. Използване на ресурси 

 
ЗООС изисква от операторите на инсталации ефективно използване на 

енергия и минимизиране употребата на ресурси. В Условие №8 от КР са 
поставени конкретни изисквания за ефективност на производствената дейност 
по отношение употребата на вода, енергия, суровини, спомагателни материали и 
горива.   

 

3.1 Използване на вода 

 
Докладване по Условие 8.1. Използване на вода за изпълнението на 

конкретни условия в КР, свързани с използването на вода. 
 

                                                                                                                     Таблица 3.1 

Източник на вода Годишно 
количест
во 
съгласно 
КР 

Количес
тво за 
единица 
продукт 
съгласно 
КР 

Използв
ано 
годишно 
количест
во 

Използв
ано 
количест
во за 
единица 
продукт 

Съответ
ствие 

1.“Регионална система за 
управление на отпадъците“ за 
общините Велико Търново, 
Горна Оряховица, Лясковец, 
Елена, Златарица и Стражица, 
включваща: 
- Клетка 1;  
- Клетка 2; 
- Клетка 3. 

- 0.408 116 0,005 да 

2. Инсталация за 
компостиране (част от МБТ 
инсталация) 

- 0,057 0,3 м3 0 да 

 
Условия по КР №467-Н0/2013 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 норма за ефективност при 
употребата на производствена вода за 
инсталацията по Условие 2, попадаща 
в обхвата на Приложение №4 на ЗООС 
за календарната година. 

През 2019 г. са използвани 116 м3 вода 
за производствени нужди. За 
Инсталацията за компостиране 
използваното количество е 0,3 м3.  
Годишната норма за ефективност при 
употребата на производствена вода по 
КР за Клетката е 0,408, за Инсталацията 
за компостиране е 0,057. 
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Условие 8.1.6.2. Притежателят на 
разрешителното да докладва като част 
от ГДОС резултатите от оценката на 
съответствието по Условие 8.1.5.3., 
причините за документираните 
несъответствия и предприетите 
коригиращи действия за 
отстраняването им. 

Има съответствие при годишната 
норма за ефективност при употребата 
на производствена вода за 
инсталацията по Условие 2, попадаща в 
обхвата на Приложение № 4 на ЗООС по 
КР. 

 
 

 

3.2 Използване на енергия 

 
Докладване по Условие 8.2. Използване на енергия за изпълнението на 

конкретни условия в КР, свързани с консумацията на енергия. 
 

           Таблица 3.2 

Електроенергия/Топлоенергия Количество за 
единица 
продукт 
съгласно КР 

Използвано 
количество за 
единица 
продукт 

Съответствие 

1.“Регионална система за 
управление на отпадъците“ за 
общините Велико Търново, 
Горна Оряховица, Лясковец, 
Елена, Златарица и Стражица, 
включваща: 
- Клетка 1;  
- Клетка 2; 
- Клетка 3. 

0,0092 0 да 

2. Инсталация за компостиране 
(част от МБТ инсталация) 

0,0429 0,0088 да 

 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. 
 

Докладване 

Условие 8.2.3.1. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва 
ежегодно, като част от ГДОС: 
- изчислените стойности на 
годишната норма за ефективност при 
употребата на електроенергия за 
инсталацията по Условие 2, попадаща 
в обхвата на Приложение №4 на ЗООС 
за календарната година; 
- резултатите от оценката на 
съответствието по Условие 8.2.2.2, 
причините за документираните 
несъответствия и предприетите 
коригиращи действия. 

Използваното годишно количество ел. 
енергия за Инсталация за 
компостиране e 175,37 MWh. 
Изчислените стойности на годишна 
норма за ефективност при употребата 
на електроенергия за инсталациите по 
Условие 2, са записани в Таблица 3.2. 
Има съответствие. Резултатите от 
оценката на съответствието са 
документирани в протоколи. 
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3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

 

Докладване по Условие 8.3. Суровини, спомагателни материали и 
горива за изпълнението на конкретни условия в КР, свързани с употребата на 
суровини, спомагателни материали и горива.  
                                                                                                                              

                                                                                                                              Таблица 3.3.1 

Суровини Годишно 
количество 
съгласно КР 

Количество 
за единица 
продукт 
съгласно КР 

Употребено 
годишно 
количество 

Количество 
за единица 
продукт 

Съответствие 

 Няма 
изискване 

Няма 
изискване 

0 0 да 

                                                                                                                             

                                                                                                                              Таблица 3.3.2 

Спомага- 
Телни 
материа- 
Ли 

Годишно 
количество 
съгласно КР 

Количество 
за единица 
продукт 
съгласно КР 

Употребено 
годишно 
количество 

Количество 
за единица 
продукт 

Съответствие 

 Няма 
изискване 

Няма 
изискване 

0 0 да 

 

                                                                                                                              Таблица 3.3.3 

Горива Годишно 
количество 
съгласно КР 

Количество 
за единица 
продукт 
съгласно КР 

Употребено 
годишно 
количество 

Количество 
за единица 
продукт 

Съответствие 

 Няма 
изискване 

Няма 
изискване 

0 0 да 

 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. 
 

Докладване 

Условие 8.3.3.2. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва 
като част от ГДОС обобщените данни от 
извършените проверки за 
установяване и отстраняване на течове 
по тръбопреносната мрежа за 
спомагателни материали. 

Не се съхраняват спомагателни 
материали, съответно няма течове по 
тръбопреносна мрежа.  
Резултатите от извършените проверки са 
документирани в протоколи. 
 

 

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

 

Докладване за изпълнението на условията в КР, съдържащи изисквания 
към площадките и съоръженията за съхранение на суровини, спомагателни 
материали, горива и продукти, както и условията при които следва да се 
осъществява съхранението. 
 

Тип, размери, конструктивен 
материал 

Проектен 
капацитет, л 

Вместимост 
на 

обваловката, 

Съхранявано 
вещество 
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m3 
Цилиндричен метален, ф1,6м 10 000 13 Сярна киселина 

Цилиндричен, полиетилен, ф0,7м 330 11 Полиелектролит 
Цилиндричен, полиетилен, ф0,6м 200 

3 

Фосфорна киселина 
Цилиндричен, полиетилен, ф0,6м 200 Натриева основа 
Цилиндричен, полиетилен, ф0,6м 200 Натриев хипохлорит 
Цилиндричен, полиетилен, ф0,6м 200 Противопенител 
Цилиндричен, полиетилен, ф0,6м 200 Метанол 

 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. 
 

Докладване 

Условие 8.3.3.1. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва 
като част от ГДОС данни от 
извършените проверки съгласно 
Условия 8.3.1.5. и 8.3.1.6., включващи: 
- брой и обект на извършените 
проверки; 
- брой установени несъответствия; 
- причини за несъответствие; 
- предприетите коригиращи действия. 
 

При проверките е установено, че през 
докладвания период  не са съхранявани 
суровини, спомагателни материали, 
горива и продукти, съгласно КР. 
Същото е отразено в констативни 
протоколи. Съответно няма установени 
несъответствия и не са предприемани 
коригиращи действия. 
- Извършени са две проверки за 2019 
г., като не са установени 
несъответствия. 

 

4.  Емисии на вредни и опасни вещества в околната среда 

  

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества 

(ЕРЕВВ) И PRTR 

 
Условия по КР №467-Н0/2013 г. Докладване 

 
Условие 9.1.5.3. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва, 
като част от ГДОС информация за 
извършени проверки на 
съответствието на стойностите на 
контролираните параметри на 
пречиствателните съоръжения, с 
определените оптимални такива в 
Условие 9.1.2. през годината, 
установените несъответствия, причини 
за установените несъответствия и 
предприетите коригиращи действия. 

Изготвена е документация с 
определени контролирани параметри 
и се извършва наблюдение. 
 
 
 
 

 
 

За отчетния период, определените годишни количества на замърсители 
(kg/y) в атмосферния въздух съгласно ЕРЕВВ са посочени в Условие 9.6.1.2. 
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Условия по КР №467-Н0/2013 г. Докладване 
 

Условие 9.6.1.2. Притежателят на 
настоящото разрешително да 
определя годишните количества на 
замърсителите (kg/y) в атмосферния 
въздух по Допълнение 4 на 
Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, 
съгласно изискванията на Регламент 
№166/2006 г., относно създаването 
на Европейски регистър за 
изпускането и преноса на 
замърсители (ЕРИПЗ). 
 

 

Годишните количества замърсители се 
изчисляват, съгласно методика за 
инвентаризация емисиите на вредни 
вещества във въздуха. 
Количеството депониран отпадък за 
докладвания период е: 19 903,96 т. 
 

Количество Биоразградими отпадъци за 
докладвания период е: 24 280,180 т. 
 

Емисиите на СО2 са изчислени:  
19903,96 Mg х 185,0 kg/Mg = 3682232,6 Mg  
Емисиите на СH4  са:  
19903,96 Mg х 92,0 kg/Mg = 1831164,32 Mg 
Емисиите на NMVOC  са:  
19 03,96 Mg х 0,04 kg/Mg = 796,158 Mg 
Емисиите на NH3  са:  
19903,96 Mg х 3,2 kg/Mg = 63692,672 Mg 
Емисии на NH3 за Биоразградими отпадъци  
с код 20 02 01:  
24 g/Mg х 24 280,180 = 582,724 kg 
Общо емисии на NH3: 

 63692,672 + 582,724 = 64275,396 Mg 
 

Емисии на 
замърсители 

EF в 
kg/mg 

Годишно 
количество 
замърсител 

Въглероден диоксид 
(СО2) 

185,0 3682232,6 

Метан (СН4) 92,0 1831164,32 
Неметанови летливи 

органични 
съединения (NMVOC) 

0,04 796,158 

Амоняк (NH3) 3,2 64275,396 
 

 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 

 
През докладвания период са извършвани собствени периодични 

измервания (СПИ), съгласно Условие 9.6.1.1. Резултатите от СПИ са посочени в 
Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух. 
 
 

- Инсталация за изгаряне на биогаз, която по същество за в бъдеще ще 
представлява точков източник на емисии, при който дебитът на технологичните 
и вентилационни газове на посоченото изпускащо устройство не трябва да 
превишава определената в съответната таблица стойност - Условие 9.2.4.  
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Изпускащо 
устройство 
пореден № 

Източник на 
отпадъчни 

газове 

Пречиства
телно 

съоръжен
ие 

Максимална 
мощност 
(MW/h) 

Максимален 
дебит на 
газовете 
(Nm3/h) 

Височина 
на 

изпускащо
то 

устройство 
(m) 

1 
Инсталацията 
за изгаряне на 

биогаз 
- 0.25 600 1 

 

 Изградени са вертикалните газоотвеждащи кладенци, с които се отвеждат 
образуваните газове от тялото на депото.  
 

Данните за емисии се посочват в Приложение 1, Таблица 2. Емисии в 
атмосферния въздух. 
 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. 
 

Докладване 

Условие 9.6.2.6. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва 
ежегодно, като част от ГДОС 
информация по: 
- Условия 9.6.2.2, 9.6.2.3 и 9.6.2.4 – от 
датата на влизане в сила на 
комплексното разрешително; 
- Условие 9.6.2.1 – от датата на 
започване изграждането на 
вертикалните газови кладенци, но не 
по-рано от две години след началото на 
експлоатация на депото; 
- Условие 9.6.2.5 – от датата на 
изграждане на газоотвеждащата 
система, притежателят  на настоящото 
разрешително да документира и 
съхранява резултатите от проверката 
на ефективността на газоотвеждащата 
система.  

Извършено е докладване за 2019 
г. по ЕРИПЗ в информационната 
система за докладване, информацията 
е документирана и се съхранява на 
площадката. 

Мерките за предотвратяване/ 
намаляване на неорганизираните 
емисии и интензивно миришещи 
вещества, генерирани от дейностите на 
площадката са описани в инструкция, 
съгласно условие 9.4.4. от КР. 
Резултатите от изпълнението на 
мерките са документирани в Дневник, 
съгласно който проверки са правени 
веднъж на всеки месец. Резултатите от 
проверките констатират, че няма 
наличие на интензивно миришещи 
вещества през докладвания период. Не 
са постъпвали оплаквания за миризми 
в резултат от дейностите, извършвани 
на площадката.  

През докладвания период са 
извършвани собствени периодични 
измервания (СПИ), съгласно Условие 
9.6.1.1. Резултатите от СПИ са посочени 
в Таблица 2. Емисии в атмосферния 
въздух. 
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Условия по КР №467-Н0/2013 г. Докладване 
 

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 депониран отпадък, изчислени 
съгласно Условие 6.16. 
Условие 6.16. Количеството емитиран 
замърсител във въздуха и/или водите, 
за един тон депониран отпадък се 
изчислява, като определеното годишно 
количество замърсител се раздели на 
годишното количество (за същата 
година) депонирани отпадъци. За 
изчисляване на годишното количество 
замърсител следва да се използват 
указанията от Ръководство за 
прилагане на ЕРИПЗ. 

 

Замърсители 
Годишно 

количество 
замърсител 

Количество 
емитиран 

замърсител 
за един тон 
депониран 

отпадък 
Въглероден 

диоксид (СО2) 
3682232,6 185 

Метан (СН4) 1831164,32 92 
Неметанови 

летливи 
органични 

съединения 
(NMVOC) 

796,158 0,04 

Амоняк (NH3) 64275,396 3,2 

 
Количеството депониран отпадък за 
докладвания период е: 19 903,96 т. 
 
 

 

 4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

 

Производствени, инфилтрирани и битово-фекални отпадъчни води се 
съхраняват в ретензионен басейн преди Пречиствателна станция. След 
преминаването им в Пречиствателната станция част от тях се връщат за повторна 
употреба. От Ретензионният басейн периодично водата се връща в клетката за 
оросяване. Дъждовните води се заустват в събирателна шахта и колектор. 

През 2019 г. е извършвано пет пъти заустване на пречистените води в река 
без име – водно тяло BG1YN307R027 в поречието на р. Янтра. Общият обем на 
заустените води от смесен поток отпадъчни води за 2019 г. е 28 208 м3. 

Източници на отпадъчни води, съгласно КР, са както следва: 
- Производствени отпадъчни води - от автомивката и съоръжение за 

измиване на гумите на сметовозните машини, след каломаслоуловител, от 
измиване на подове в Сграда за сепариране на постъпващите отпадъци, от 
измиване на подове в Сграда за узряване, рафиниране и съхраняване на компост, 
конденз от Инсталация за улавяне и управление на биогаз, от Биофилтър 
(дренажни води); 

- Инфилтратни отпадъчни води – инфилтрат от клетките на депото и от 
Сграда за ферментиране на компоста; 

- Битово-фекални отпадъчни води - от КПП,  от административна сграда, 
от работилница, от Сграда за Сепариране на постъпващите отпадъци, от Сграда за 
узряване, рафиниране и съхраняване на компост, от техническа сграда на ПСОВ, 
след пречистване в ПСОВ; 

- Повърхностни води от охранителни канавки и 
- Площадкови дъждовни води от площадка на „Регионална система за 

управление на отпадъците“. 
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  Точките за пробовземане на смесен поток отпадъчни води по КР, са както 
следва: 

  ТП М15 – (изход ПСОВ), с географски координати: 43°03'50.62562"N, 
25°42'39.16811"E; 

  ТП М21 – (последна събирателна шахта на дъждовната канализация, 
преди заустване в колектор), с географски координати: 43°03'49.88517"N, 
25°42'41.43057"E; 

  ТП Р1 – (повърхностен воден обект), с географски координати: 
43°03'34.37220"N, 25°42'46.04415"E; 

  ТП Р2 – (повърхностен воден обект), с географски координати: 
43°03'34.38900"N, 25°42'39.65787"E; 
 

 Резултатите от мониторинга се посочват в Приложение 1, Таблица 3. 
Емисии в отпадъчни води смесен поток отпадъчни води (производствени, 
охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни обекти/ 
канализация. 
 
 Съгласно КР по време на експлоатацията на депото и след неговото 
закриване, в срок не по-кратък от 30 години, ще се извършва мониторинг на 
метеорологичните данни за определяне инфилтрата на депото, съгласно Таблица 
10.1.4.1. 
                                                                                                                                      Таблица 10.1.4.1. 

№ Показатели 
По време на 

експлоатация 
на депото 

След закриване на депото 

1 Количество валежи ежедневно 
ежедневно, добавено към 

месечните стойности 

2 
Температура (минимална, 

максимална, в 14 ч. CET) 
ежедневно средномесечно 

3 Посока и сила на вятъра ежедневно не се изисква 

4 Изпарения ежедневно 
ежедневно, добавено към 

месечните стойности 
5 Атмосферна влага (в 14 ч. CET) ежедневно средномесечно 
  

Съгласно изискванията на КР, всекидневно се извършва мониторинг на 
метеорологичните данни за определяне инфилтрата на депото. Същите се вземат 
от най-близката хидрометеорологична станция – Велико Търново. 
 Съгласно КР по време на експлоатацията на депото и след неговото 
закриване, в срок не по - кратък от 30 години, ще се извършва анализ на обема и 
състава на инфилтрираните отпадъчни води от клетките за депониране на 
отпадъци, съгласно изискванията посочени в Таблица 10.1.4.2. Пробовземането 
и анализите се извършват от акредитирана лаборатория. 
 
Таблица 10.1.4.2. Анализ на обема и състава на поток инфилтрирани 
отпадъчни води 

1. Точки на пробовземане:  

- ТП М1 - с географски координати: 43°03'49.25402"N, 25°42'27.84124"E; 
- ТП М2 - с географски координати: 43°03'49.39489"N, 25°42'29.50793"E; 
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- ТП М3 - с географски координати: 43°03'49.56514"N, 25°42'31.43469"E; 
- ТП М4 - с географски координати: 43°03'49.72572"N, 25°42'33.23513"E; 
- ТП М5 - с географски координати: 43°03'49.88095"N, 25°42'35.00071"E; 
- ТП М6 - с географски координати: 43°03'52.62246"N, 25°42'28.26136"E; 
- ТП М7 - с географски координати: 43°03'52.78826"N, 25°42'30.13603"E; 
- ТП М8 - с географски координати: 43°03'52.91514"N, 25°42'31.58058"E;  
- ТП М9 - с географски координати: 43°03'48.18533"N, 25°42'18.31148"E; 
- ТП М10 - с географски координати: 43°03'48.33735"N, 25°42'20.00061"E;  
- ТП М11 - с географски координати: 43°03'48.49311"N, 25°42'21.79710"E;  
- ТП М12 - с географски координати: 43°03'48.64908"N, 25°42'23.57105"E;  
- ТП М13 - с географски координати: 43°03'55.83360"N, 25°42'24.43739"E;  
- ТП М14 - с географски координати: 43°03'50.53990"N, 25°42'38.14131"E,  

 

Обозначени в Приложение II. 6-8 от заявлението; 
 

Показател 

Честота на 
пробовземане до 

определяне обема и 
състава на 

инфилтрата 

Честота на 
пробовземане при 
определени обем и 

състав на инфилтрата 

Примерен 
метод/процед
ура за анализ 

Обем на 
инфилтрата 

Ежедневно Веднъж на шест месеца - 

Арсен Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 11969 
Барий Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 
Кадмий Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8288 
Хром (общ) Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 
Мед Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8288 
Живак Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 11969 
Молибден Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 
Никел Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8288 
Олово Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8288 
Селен Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 11969 
Цинк Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8288 
Хлорни йони Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС 17.1.4.24 
Флуориди Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 
Сулфатни йони Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца - 
Желязо (общо) Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС ISO 6332 
Органичен 
въглерод 

Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца ISO 8245 

Азот нитритен Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС EN 26777 
Азот амониев Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС ISO 7890-3 
Азот нитратен Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС ISO 7890-3 
Фосфати Веднъж на тримесечие Веднъж на шест месеца БДС EN 1189 

 

 Посочените пробовземни точки се отнасят за целият полезен живот на 
Депото и включват Клетка №1, 2 и 3. Към отчетният период функционира само 
клетка №1, следователно точките от които трябва да се извършва 
пробовземането са, както следва: 

- ТП М3 - с географски координати: 43°03'49.56514"N, 25°42'31.43469"E; 
- ТП М7 - с географски координати: 43°03'52.78826"N, 25°42'30.13603"E; 
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- ТП М12 - с географски координати: 43°03'48.64908"N, 25°42'23.57105"E;  
- ТП М13 - с географски координати: 43°03'55.83360"N, 25°42'24.43739"E;  
  

Условия по КР №467-Н0/2013 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, 
съгласно условията на 
разрешителното, през годината, 
установени несъответствия, причини 
за установените несъответствия и 
предприетите коригиращи действия. 

Извършените проверки на 
съответствие на стойностите на 
контролираните параметри за всяко 
пречиствателно съоръжение с 
определените оптимални такива, 
съгласно условията на 
разрешителното, през годината са  
- 12 бр. за ПСОВ 
- 12 бр. за каломаслоуловителите 

 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. 
 

Докладване 

Условие 10.4.2. Притежателят на 
настоящото разрешително да 
документира резултатите от оценка на 
съответствието на показателите за 
качество на отпадъчните води с 
определените такива в Таблица 
10.1.2.1. от настоящото разрешително. 
Като част от ГДОС да се докладва за: 
- Брой на извършените проверки; 
- Установени несъответствия; 
- Предприети коригиращи действия/ 
планирани коригиращи действия. 

- Брой на извършените проверки - 5бр.  
- Установени несъответствия – 7 бр.  
-  Предприети са коригиращи 
действия. 

 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. 
 

Докладване 

Условие 10.4.4. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва 
като част от съответния ГДОС 
резултатите от инструкциите по 
Условие 10.1.4.3. и Условие 10.1.4.6. 
от настоящото разрешително. 

Операторът на Депото има изготвени 
инструкции по Условие 10.1.4.3. и 
Условие 10.1.4.6. от КР. 
Резултатите от инструкциите са 
документирани в дневници и 
протоколи. 
 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. Докладване 

 

Условие 10.4.6. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва 
замърсителите, включително пренос 
извън площадката на замърсители в 

Извършено е докладване в Европейски 
регистър за изпускането и преноса на 
замърсители (ЕРИПЗ). 
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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 2006 г., 
относно създаването на Европейски 
регистър за изпускането и преноса на 
замърсители (ЕРИПЗ). 

 

Условия по 
КР №467-
Н0/2013 г. 

Докладване 

Условие 
10.1.4.7. 
Притежателят 
на 
настоящото 
разрешително 
да изчислява 
замърсителит
е и техните 
годишни 
количества, 
които се 
докладват в 
рамките на 
Европейски 
регистър за 
изпускането и 
преноса на 
замърсители 
(ЕРИПЗ).  

Изчислението на годишните количества на база собствения 
мониторинг се извършва по формулата:  
E = Q x C0 x 10-3 

Където:  
Q = Количество отпадъчни води, m3/y 
Co = Емисия, измерена, mg/dm3 (средноаритметична стойност от 
измерените концентрации на показателя през съответната година) 
10-3 = коефициент за превръщане, mg/dm3  kg/m3 

 

Показа 
тел 

02. 
2019 

04. 
2019 

06. 
2019 

07. 
2019 

08. 
2019 

Измер
ена 

Конце
нтрац

ия - 
средн
оарит
метич

на 

Изчисле
ни 

годишн
и коли 

чест 
ва кг/г 

Общ азот 8,0±0,8 
10.3± 

1.0 
73.3± 

7.3 
13.5± 

1.4 
- 26.28 741.306 

Общ 
фосфор 

0,26± 
0,03 

˂0.05 
0.18± 
0.02 

˂0.05 0.08 0.124 3.498 

Арсен ˂0.005 ˂0.005 ˂0.003 ˂0.003 - 0.004 0.1128 

Хром ˂0.02 ˂0.02 ˂0.02 ˂0.02 ˂0.02 0.02 0.5641 

Кадмий ˂0.0011 ˂0.0011 ˂0.0011 ˂0.0011 - 0.0011 0.0310 

Мед ˂0.0083 ˂0.0083 ˂0.0083 ˂0.0083 - 0.0083 0.2341 

Живак ˂0.0003 ˂0.0003 ˂0.0003 ˂0.0003 - 0.0003 0.0846 

Никел ˂0.0049 ˂0.0049 ˂0.0049 ˂0.0049 - 0.0049 0.1382 

Олово ˂0.0053 ˂0.0053 ˂0.003 ˂0.003 - 0.0041 0.1156 

Цинк 0.0191±
0,0002 

0.0463±
0.0004 

˂0.0103 
0.0105±
0.0001 

- 0.0215 0.6064 

АОХ 0.37± 
0,04 

˂0.05 
0.39± 
0.04 

˂0.05 ˂0.05 0.182 5.1338 

Феноли 0.010± 
0,001 

˂0.002 
0.17± 
0.02 

0.080± 
0.008 

0.08 0.068 1.9181 

Общ орг. 
въглерод 

24.0± 
2.4 

˂10 42±4 ˂10 ˂10 19.2 541.593 

Цианиди ˂0.02 ˂0.02 ˂0.02 ˂0.02 ˂0.02 0.02 0.5641 

 
Количество отпадъчни води е 28 208 м3. 
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За изчисление на годишните количества на замърсителите са 
ползвани измерените концентрации от точка на пробовземане  
ТП М21 (последна събирателна шахта преди заустване в колектор). 
 

Изчислените годишни количества на замърсителите са посочени 
в Приложение 1, Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR 
 
 

Условия по 
КР №467-
Н0/2013 г. 

Докладване 

Условие 
10.4.7. 
Притежателят 
на 
настоящото 
разрешително 
да докладва с 
ГДОС данни за 
емитираните 
количества на 
замърсителит
е в 
отпадъчните 
води, за един 
тон 
депониран 
отпадък 

 

Показател 

Изчислени 
годишни 

количества на 
замърсители 

Емитирани 
количества  на 
замърсители в 
ОВ за един тон 

депониран 
отпадък 

Общ азот 741.306 0.0372441 
Общ фосфор 3.498 0.0001757 
Арсен 0.1128 0.0000056 
Хром 0.5641 0.0000283 
Кадмий 0.0310 0.0000015 
Мед 0.2341 0.0000117 
Живак 0.0846 0.0000042 
Никел 0.1382 0.0000069 
Олово 0.1156 0.0000058 
Цинк 0.6064 0.0000304 
АОХ 5.1338 0.0002579 
Феноли 1.9181 0.0000963 
Общ орг. 
въглерод 

541.593 0.0272103 

Цианиди 0.5641 0.0000283 
 

Количеството депониран отпадък за докладвания период е: 19 903,96 т. 
 

 

4.4. Управление на отпадъците 
 

 Докладване за изпълнението на специфични условия в КР, свързани с 
дейностите по управление на отпадъците. 
 Информация за отпадъците се докладва в Приложение 1, Таблица 4. 
Образуване на отпадъци и Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци.  
 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. 
 

Докладване 

Условие 11.9.2. Притежателят на 
настоящото разрешително да 
документира всички измервани 
съгласно Условие 11.7.  количества и 
да докладва като част от ГДОС на 
образуваните количества отпадъци 
като годишно количество и годишното 

        За образуваните отпадъци, които 
не са разрешени с КР №467-Н0/2013 г., 
както и превишенията на някои 
количества отпадъци, следва да се има 
предвид, че същите са постъпили в 
РСУО с поток смесени битови отпадъци 
и тяхното приемане няма как да бъде 
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количество за един тон депонирани 
отпадъци. 

избегнато.  
Всички измерени, съгласно Условие 
11.7. количества са документирани.  
        По регистрираните несъответствия 
не е необходимо прилагане на 
коригиращи действия, тъй като тези 
отпадъци постъпват с поток смесени 
битови отпадъци. Количеството на 
образуваните отпадъци след 
преминаване на процеса на сепариране 
зависят от морфологичният състав на 
смесените битови отпадъци с код 20 03 
01. Подробно са описани видове 
отпадъци образувани от работата на 
Инсталацията за сепариране в отчета 
по Приложение №20 към чл.18, ал.1 и 3. 
         Информацията за образуваните 
отпадъци на площадката е докладвана 
в Приложение 1, Таблица 4 и Таблица 5. 
          Извършено е докладване за 
последните 5 г., съгласно изискванията 
на методиката. 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. 
  

Докладване 
 

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. 

2019 г.: Съгласно изискванията, 
инструкции по Условия 11.3.16; 11.4.3.; 
11.5.6. и 11.6.5. от КР, през 2019 г. са 
извършени по 4 проверки, които са 
отбелязани в Дневници. Резултатите 
от оценката на съответствието са 
документирани.  
През 2018 г. са извършени по 4 
проверки, които са отбелязани в 
Дневници. Резултатите от оценката на 
съответствието са документирани.  
През 2017 г. са извършени по 4 
проверки, които са отбелязани в 
Дневници. Резултатите от оценката на 
съответствието са документирани.  
През 2016 г. са извършени общо 8 
проверки, които са отбелязани в 
Дневници. Резултатите от оценката на 
съответствието са документирани в 
протокол.  
За 2015 г. не приложимо по отношение 
извършване на проверки, установени 
несъответствия, причини и 
предприети мерки/мерки, които ще 
бъдат предприети. 
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Условия по КР №467-Н0/2013 г. 
 

Докладване 

Условие 11.9.4.1. Притежателят на 
настоящото разрешително да 
документира резултатите от 
изпълнението на Условие 11.7.4. и да 
представя като част от ГДОС данни от 
мониторинга на състоянието на тялото 
на “Регионална система за управление 
на отпадъците“ за общини Велико 
Търново, Горна Оряховица, Лясковец, 
Елена, Златарица и Стражица, 
определен в Условие 11.7.4. 

Извършен е мониторинг на 
състоянието на тялото на “Регионална 
система за управление на отпадъците“ 
за общини Велико Търново, Горна 
Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица 
и Стражица, определен в Условие 
11.7.4. Същият е приложение към 
настоящият доклад. 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. 
 

Докладване 

Условие 11.9.4.2. Притежателят на 
настоящото разрешително да 
документира видовете и количествата 
отпадъци, приети и депонирани на 
площадката, и данните да ги представя 
като част от ГДОС. 
 

През отчетният период са 
документирани всички видове и 
количества отпадъци, приети и 
депонирани на площадката. 
Документирането се извършва в 
отчетни книги за отпадъци – ръчно и в 
електронен вариант в софтуерна 
програма на Кантар. Количествата са 
докладвани в Приложение 1, Таблица 4 
и 5. 

 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. 
 

Докладване 

Условие 11.9.8. Притежателят на 
настоящото разрешителното да 
докладва изпусканите количества в 
почвата на всеки от замърсителите, 
посочени в приложение II, за които са 
надвишени пределните количества, 
посочени в приложение II на Регламент 
№ 166/ 2006 г. 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 докладвания период няма 
изпускани количества в почвата на 
замърсители, посочени в Приложение 
II. 

 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. Докладване 
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4.5. Шум 

Докладване по Условие 12. Шум за изпълнението на конкретни условия в 
КР, свързани с шума от производствената дейност. 

 

Условие 11.6.4.2. В срок до 4 (четири) 
месеца от влизане в сила на 
настоящото разрешително 
притежателят му да актуализира Плана 
за експлоатация на “Регионална 
система за управление на отпадъците“ 
за общини Велико Търново, Горна 
Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица 
и Стражица, съобразно условията в 
настоящото разрешително и 
изискванията на Наредба № 
8/24.08.2004г. за условията и 
изискванията за изграждане и 
експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за 
оползотворяване и обезвреждане на 
отпадъци. Актуализираният План за 
експлоатация да се представи в РИОСВ. 

Изготвен е актуален план за 
експлоатация, съгласно изискванията 
на Наредба № 6/27.08.2013 г. 
 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. 
 

Докладване 

Условие 12.3.3. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва 
като част от ГДОС: 

- оплаквания от живущи около 
площадката; 

- резултатите от извършени през 
изтеклата отчетна година наблюдения, 
в съответствие с изискванията на чл.30, 
ал.3 от Наредба №54/13.12.2010 г. за 
дейността на националната система за 
мониторинг на шума в околната среда и 
за изискванията за провеждане на 
собствен мониторинг и предоставяне на 
информация от промишлените 
източници на шум в околната среда 
(обн. ДВ, бр.3 от 11 Януари 2011 г.); 

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

През 2019 г. няма получени 
оплаквания от живущи около 
площадката. 
Извършен е мониторинг на шум, в 
съответствие с изискванията на чл. 
30, ал.3 от Наредба №54/13.12.2010 г. 
за дейността на националната 
система за мониторинг на шума в 
околната среда и за изискванията за 
провеждане на собствен мониторинг 
и предоставяне на информация от 
промишлените източници на шум в 
околната среда.  
Измерванията на шум са направени 
от Акредитирана лаборатория „Еко-
консулт-инженеринг“ ООД., гр. Бургас, 
на общо 34 измерителни точки, 
разположени в три измервателни 
контура по границата на Депото. 
Направена е оценка на съответствие с 
поставените в разрешителното 
максимално допустими нива, при 
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 Шумовите емисии се посочват в Приложение 1, Таблица 6. Шумови 
емисии 
 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 

В Комплексното разрешително са посочени следните пунктовете за 
мониторинг на подземните води с географски координати в точките на 
пробовземане, както следва: 

- П1(M22), с географски координати: 43°04'03.23727"N, 25°42'17.48294"E; 
- П2(M23), с географски координати: 43°03'48.71435"N, 25°42'25.91589"E; 
- П3(M24), с географски координати: 43°03'50.10872"N, 25°42'40.36047"E; 

обозначени в Приложение № ІІ. 9-2 от заявлението. Показателите и сроковете, 
които трябва да се измерват, са както следва: 
 

№ 
по 
ред 

Показател 

Честота по 
време на 

експлоатация 
на депото 

Честота след 
закриване на 

депото, за срок не 
по – кратък от 30 

години 

Препоръчителен 
метод за анализ 

 Водно ниво Веднъж на три месеца - 

1. Активна реакция Веднъж на шест месеца 
БДС 17.1.4.27; ISO 

10523 

2. Електропроводимост Веднъж на шест месеца БДС EN 27888 

3. Амониев йон Веднъж на шест месеца - 

4. Нитрати Веднъж на шест месеца - 

5. Хлориди Веднъж на шест месеца - 

6. 
Перманганатна 
окисляемост 

Веднъж на шест месеца - 

7. Сулфати Веднъж на шест месеца - 

8. Обща твърдост Веднъж на шест месеца - 

9. Фосфати Веднъж на шест месеца БДС EN ISO 6878 

10. Желязо Веднъж годишно ISO 6332 

11. Живак Веднъж годишно - 

12. Кадмий Веднъж годишно ISO 8288 

13. Олово Веднъж годишно ISO 8288 

14. Селен Веднъж годишно - 

15. Арсен Веднъж годишно ISO 11969 

16. Мед Веднъж годишно ISO 8288 

17. Хром - общо Веднъж годишно БДС  EN 1233 

18. Никел Веднъж годишно ISO 8288 

19 Манган Веднъж годишно - 

20. Цинк Веднъж годишно ISO 8288 

21. Нефтопродукти Веднъж годишно БДС EN ISO 9377-2 

22. Алуминий Веднъж годишно - 
 

което е установено, че няма 
несъответствия.  
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Резултатите от мониторинга на подземни води са посочени в Приложение 1, 
Таблица 7. Опазване на подземни води 

 

Съгласно Условия за Мониторинг на почвата, точките на пробовземане са: 
- П 1 с географски координати: 43°04'03.03117"N, 25°42'17.41267"E; 
- П 2 с географски координати: 43°03'55.02237"N, 25°42'19.01403"E; 
- П 3 с географски координати: 43°03'47.39120"N, 25°42'17.77518"E; 
- П 4 с географски координати: 43°03'50.16614"N, 25°42'42.07342"E; 

обозначени в Приложение № ІІ. 9-3 от заявлението. 
 

Показател Честота 
Препоръчителен метод за 

анализ 
pН Веднъж на три години ISO 10390 
Арсен Веднъж на три години ISO 11047 
Хром Веднъж на три години - 
Кадмий Веднъж на три години ISO 11047 
Цинк Веднъж на три години ISO 11047 
Желязо Веднъж на три години ISO 11260 
Мед Веднъж на три години ISO 11047 
Олово Веднъж на три години ISO 11047 
Никел Веднъж на три години ISO 11047 

  
Информацията по отношение опазването на почвата и подземните води от 
замърсяване се докладва в Приложение 1, Таблица 7. Опазване на подземни 
води и Taблица 8. Опазване на почви 
 
Условия по КР №467-Н0/2013 г. 
 

Докладване 

Условие 13.4.4. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва 
резултатите от собствения мониторинг 
на подземните води и почви като част 
от ГДОС. 

Извършен е мониторинг на почви 
/базово състояние/ и на подземни 
води от Акредитирана лаборатория.  
Резултатите са докладвани в Таблица 
7. Опазване на подземни води и 
Таблица 8. Опазване на почви. 

 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. Докладване 
 

Условие 13.4.6. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва 
резултатите от анализа за състоянието 
на почвите на територията на 
производствената площадка (базово 
състояние) по определените в Таблица 
13.2.2. показатели като част от ГДОС. 

В Таблица 8. Опазване на почви са 
докладвани резултатите от анализа за 
състоянието на почвите на 
територията на производствената 
площадка, извършен през 2019 г. 

 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. 
 

Докладване 

Условие 13.4.8. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва 

Изготвени са всички инструкции, 
изискващи се в КР. Резултатите от 
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за резултатите от изпълнението на 
всички инструкции като част от ГДОС. 

изпълнението на инструкциите се 
документират ежемесечно в дневници.  
Резултатите от изпълнението на 
всички инструкции се докладват с 
ГДОС. 

5. Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в съответствие с 

условията на КР (ИППСУКР) 

 
Комплексно разрешително №467-Н0/2013 г. е издадено за изграждане на 

нов обект - “Регионална система за управление на отпадъците“ за общините 
Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, Елена, Златарица и Стражица, за 
който не е необходим Доклад по Инвестиционната програма за привеждане в 
съответствие с условията на КР (ИППСУКР). 

 

 6. Прекратяване работата на инсталации или части от тях 

 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. Докладване 
 

Условие 16.4. Притежателят на 
настоящото комплексно разрешително 
да докладва изпълнението на мерките 
на плановете по Условие 16.2. и 
Условие 16.3. като част от ГДОС. 

Условие 16.4. не е приложимо. През 
2019 г. не е прекратявана на дейността 
на инсталацията или на части от нея.  
 

 

 7. Свързани с околната среда аварии, оплаквания или възражения 

 

7.1. Аварии 
 

За отчетният период през 2019 г. не са възниквали аварийни ситуации.  
 Информация за възникнали аварии се посочва в Приложение 1, Таблица 9. 
Аварийни ситуации. 
 

Условия по КР №467-Н0/2013 г. Докладване 
 

Условие 7.4. Обобщена информация по 
Условие 7.2. и Условие 7.3. да бъде 
включена като част от ГДОС. 
 

Съгласно Условие 7.2. ще бъдат 
уведомявани областния управител, 
кмета на общината, РИОСВ и органите 
на ГД “ПБЗН” – МВР, при аварийни или 
други замърсявания, а в случаите на 
замърсяване на повърхностни и/или 
подземни води и Басейнова дирекция, 
когато са нарушени установените с 
настоящото комплексно разрешително 
норми на изпускане на замърсяващи 
вещества в околната среда, след 
установяване на вида на 
замърсяващите вещества и размера на 
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замърсяването. 
Съгласно Условие 7.3. МОСВ и РИОСВ 
ще бъдат информирани за всяка 
планирана промяна в работата на 
инсталацията по Условие 2. 

 
Условия по КР №467-Н0/2013 г. 
 

Докладване 

Условие 15.3. Притежателят на 
настоящото разрешително да прилага 
План за собствен мониторинг при 
анормални режими на инсталацията по 
Условие 2., която попада в обхвата на 
Приложение 4 на ЗООС, който да 
включва като минимум вида, 
количествата и продължителността 
във времето на извънредните емисии, 
метода на измерване и контрол. 
Обобщени резултати от мониторинга 
да се представят като част от ГДОС. 

Има изготвен План собствен 
мониторинг при анормални режими на 
инсталацията по Условие, която попада 
в обхвата на Приложение 4 на ЗООС. 

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

За отчетният период през 2019 г. не са постъпвали оплаквания или 
възражения. 

Оплаквания или възражения се посочват в Приложение 1, Таблица 10. 
Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 
които е издадено КР. 

 
 

8. Подписване на годишния доклад 

 
Съгласувал:  
Зорница Кънчева  
Началник отдел „Околна среда“ 
 

Изготвил:  
Нели Любенова  
гл. експерт, отдел „Околна среда“ 
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Приложение 1 
Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR 
 

№. 
 

CAS номер 
 

Замърсител 
 

Емисионни прагове 
(колона 1) 

Праг за 
пренос на 
замърсител
и извън 
площ. 
(колона 2) 
кг/г. 

Праг за 
производс
тво, 
обработка 
или 
употреба 
(колона 3) 
кг/г. 

във въздух 
(колона1а) 

кг/г. 

във води 
(колона1б) 

кг/г. 

В 
почва 

(колон
а1с) 
кг/г. 

1# 74-82-8 Метан (СН4) 100 000 
(1831164,32) С 

- - - 
* 

2# 630-08-0 Въглероден оксид 
(СО) 

 - - - 
* 

3# 
 

124-38-9 въглероден диоксид 
(С02) 

100 милиона 
(3682232,6) С - - - 

* 

4# 
 

 
 

Хидро-флуоро-
въглероди (HFCs) 

100 
 

- 
 

- 
 

- 
 

* 
 

5# 10024-97-2 Диазотен оксид (N2O) 10 000 - - - * 

6# 7664-41-7 Амоняк (NH3) 10000  
(64275,396) C 

- - - 
10000 

7#  ЛОС без метан 
(NMVOC) 

100000   
(796,158) C 

- - - 
* 

8# 
 

 
 

Азотни оксиди 
(NOX/NO2) 

100 000  
- 
 

- 
 

* 
 

9# 
 

 
 

Терфлуоровъглероди 
(PFCs) 

100 
 

- 
 

- 
 

- 
 

* 
 

10# 
 

2551-62-4 
 

Серен хексафлуорид 
(SF6) 

50 
 

- 
 

- 
 

- 
 

* 
 

11# 
 

 Серни оксиди 
(SOx/SO2) 

150 000 
 

- 
 

- 
 

- 
 

* 
 

12#  Общ азот - 
 

50000 
(741,306) Е 

50000 10000 10000 

13#  Общ фосфор 
- 

5000 
(3,498) Е 

5000 10000 10000  
    

 

14#  Хидрохлорофлуоро-
въглероди (HCFCs) 

1 - - 
100 

 
10000 

 

 (0) Е 
- - - 

* 
 

15# 
 

 
 

Хлорофлуоро-
въглероди (CFCs) 

1 
 

- 
 

- 
 

100 
 

10000 
 

16#  Халогенни 
въглеводороди 

1 
- 
 

- 
 

100 
 

10000 
 

17# 7440-38-2 Арсен и 
съединенията му 
(като As) 

20 
5 

(0,1128) Е 
5 50 50 

18# 
 

7440-43-9 Кадмий и 
съединения като Cd) 10 

5 
(0,0310) Е 

5 5 5 

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

100 
50 

(0,5641) Е 
50 50 10000 

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

100 
50 

(0,2341) Е 
50 50 10000 

21# 
 

7439-97-6 Живак и 
съединенията му 10 

1 
(0,0846) Е 

1 5 5 
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(като Hg) 

22# 7440-02-0 Никел и 
съединенията му 
(като Ni) 

50 
20 

(0,1382) Е 
20 500 10000 

23# 
 

7439-92-1 Олово и 
съединенията му 
(като РЬ) 

200 
 

20 
(0,1156) Е 

20 50 50 

24# 
 

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

200 
 

100 
(0,6064) Е 

100 1000 10000 

25 15972-60-8 Алахлор - 1 1 5 10000 

26 309-00-2 Алдрин 1 1 1 1 1 

27 1912-24-9 Атразин - 1 1 5 10000 

28 57-74-9 Chlordane 1 1 1 1 1 

29 143-50-0 Chlordecone 1 1 1 1 1 

30 470-90-6 Chlorfenvinphos - 1 1 5 10000 

31 85535-84-8 Хлороалкани, С 10-
С13 - 1 1 10 10000 

32 2921-88-2 Chlorpyrifos - 1 1 5 10000 

33 50-29-3 DOT 1 1 1 1 1 

34# 107-06-2 1,2-дихлоретан (EDC) 
1000 10 10 100 10000 

35# 75-09-2 Дихлорметан (DCM) 
1000 10 10 100 10000 

36 60-57-1 Dieldrin 1 1 1 1 1 

37 330-54-1 Diuron - 1 1 5 10000 

38 115-29-7 Ендосулфан - 1 1 5 10000 

39 72-20-8 Ендрин 1 1 1 1 1 

40#  Халогенирани 
орган. съедин. (като 
АОХ) 

- 
1000 

(5,1338) Е 
1000 1000 10000 

41 76-44-8 Хептахлор 1 1 1 1 1 

42# 
 

118-74-1 Хексахлорбензол 
(НСВ) 10 1 1 1 5 

43# 
 

87-68-3 Хексахлорбутадиен 
(HCBD) - 1 1 5 10000 

44 608-73-1    l,2,3,4,5,6- 
(хексахлорциклохекса
н HСН) 

10 1 1 1 10 

45 58-89-9 Dlindane 1 1 1 1 1 

46 2385-85-5 Mirex 1 1 1 1 1 

47# 
 

                      
 

PCDD+PCDF 
(диоксини и фурани) 
като Teq) 

0.001 
 

0.001 
 

0.001 
 

0.001 
 

0.001 
 

48 608-93-5 Пентахлорбензол 1 1 1 5 50 
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49# 87-86-5 Пентахлорфенол(РСР) 10 1 1 5 10000 

50 
 

1336-36-3 
 

Полихлорирани 
бифенили (PCBs) 0.1 0.1 

0.1 
 

1 
 

50 
 

51 122-34-9 Simazine _ 1 1 5 10000 

52# 127-18-4 Tетрахлоретилен 
(PER) 2000 - - 1000 10000 

53# 56-23-5 Тетрахлорметан 
(ТСМ) 

100 
- 
 

- 
 

1000 
 

10000 
 

54# 2002 Г-48-1 Tрихлорбензоли 
(TCBs) 10 

- 
 

- 
 

1000 
 

10000 
 

55# 71-55-6 1,1,1 –трихлоретан 100 - - 1000 10000 

56 79-34-5 1,1,2,2-тетрахлоретан 50 
 

- - 
1000 

 
10000 
 

57# 79-01-6 Tрихлоретилен 2000 - - 1000 10000 

58# 67-66-3 Трихлорометан 500 - - 1000 10000 

59 8001-35-2 Toxaphene 1 1 1 1 1 

60 75-01-4 Винилхлорид 1000 10 10 100 10000 

61 120-12-7 Антрацен 50 1 1 50 50 

62# 71-43-2 Бензол 
1000 

200 (като 
ВТЕХ)1 

200 
(като 
ВТЕХ) 

2000 (като 
ВТЕХ) 

10000 

63#  Бромирани 
дифенилетери (PBDE) - 

1 
 

1 
 

5 
 

10000 
 

 
64 
 

 
 
 

Nonylphenol 
ethoxylates (NP/NPEs) 
и свързаните съедин. 

 
- 
 

 
1 
 

 
1 
 

 
5 
 

 
10000 
 

65 
 
 

1 00-4 1 -4      
 

Етилов бензол 
 
 

- 
 
 

200 
(като 
ВТЕХ) 

200 
(като 
ВТЕХ) 

2000 
(като 
ВТЕХ) 

 
10000 
 

66 75-21-8 Етиленов оксид 1000 
 

10 10 100 10000 

67 34123-59-6 Isoproturon - 1 1 5 10000 

68 91-20-3 Нафталин 100 10 10 100 10000 

69# 
 

 
 
 

Съединения на 
Оrganotin (като                    
общ Sn) 

 
- 
 

 
50 

 

 
50 

 

 
50 

 

 
10000 
 

70 117-81-7 Di-(2-ethyl hexyl) 
phthalate (DEHP) 

10 
 

1 
 

1 
 

100 
 

10000 
 

71# 
 

108-95-2 Феноли  
(като общ С) 

 
- 

20 
(1,9181) Е 

 

20 
 

200 
 

10000 
 

72# 
 

 Полициклични 
ароматни 
въглеводороди 
(PAHs)2 

 
50 

 
 

 
5 
 
 

 
5 
 
 

 
50 

 
 

 
50 
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73 
 

108-88-3 
 

Толуол 
 

 
- 
 

200 
(като 
ВТЕХ) 

200 
(като 
ВТЕХ) 

2000 
(като 
ВТЕХ) 

 
10000 
 

74 
 
 

 
 
 

Tributyltin и неговите 
съединения - 

 

1 
 
 

1 
 
 

5 
 
 

10000 
 
 

75 
 

 
 

Тributyltin и 
неговите съединения - 

1 
 

1 
 

5 
 

10000 
 

76# 
 

 
 
 
 

Общ органичен 
въглерод (ТОС) 
(като общ С или 
ХПК/3) 

- 

 
50000 

(541,593)Е 

 
- 
 
 

 
- 
 
 

 
** 
 
 

77 1582-09-8 Trifluralin _ 1 1 5 10000 

78 1330-20-7 Xylenes 
- 

200 (като 
ВТЕХ) 

200 
(като 
ВТЕХ) 

2000 (като 
ВТЕХ) 

10000 

79# 
 

 
 

Хлориди (като общ 
Cl) 

- 
 

2 млн. 
 

2 млн. 
 

2 млн. 
 

100003 
 

80# 
 

 
 

Хлор и неорганични 
съединения (като 
НС1) 

10000 
- 
 

- 
 

- 
 

10 000 
 

81 1332-21-4 Азбест 1 1 1 10 100003 

82# 
 

 
 

Цианиди (като общ 
CN) 

- 
 

50 
(0,5641) Е 

50 
 

500 
 

10000 
 

83# 
 

 Флуориди (като общ 
F) - 2000 2000 10000 100003 

84# 
 

 Флуор и неорганични 
съединения (като HF) 5000 

- 
 

- 
 

- 
 

10000 
 

85# 
 

74-90-8 Циановодород  
(HCN) 

200 
- 
 

- 
 

- 
 

10000 
 

 
86# 
 

 Финни прахови 
частици <10µm 

 
50000 

 

- - - 
* 
 

 
87# 
 

 Непреки годишни 
емисии на 
неразтворими 
вещества в 
отпадъчните води 

 

    

 
В колона 1б са посочени резултати от точка на пробовземане ТП М21  
 
Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 
 
Мониторинг на газовете, измерени на изходите на газовите кладенци. 
Резултати са от собствени периодични измервания (СПИ). 
 

 
Показа

тел 

 
Препоръчи
телен 
метод 

Мер
на 

еди 
ни 
ца 

Резултати от мониторинг 
 

Честота на 
измерването по 

време на 
експлоатация 

Честота на 
измерването 
до 30 г. след 

закриване на 
депото 

Дата на 
извършване на 

измерването 

Резул 
тат  

CH4 БДС EN % 18.01.2019 0,8 Месечно На всеки 6 
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13649 21.02.2019 1,0 месеца 
28.03.2019 2,0 
19.04.2019 1,0 
30.05.2019 1,0 
20.06.2019 0,8 
25.07.2019 1,0 
08.08.2019 1,0 
12.09.2019 6,0 
25.10.2019 1,8 
22.11.2019 2,0 
12.12.2019 0,8 

CO2 - % 

18.01.2019 8,8 

Месечно 
На всеки 6 
месеца 

21.02.2019 7,6 

28.03.2019 9,0 

19.04.2019 6,0 

30.05.2019 1,8 

20.06.2019 8,9 

25.07.2019 8,0 

08.08.2019 8,1 

12.09.2019 8,8 

25.10.2019 5,0 

22.11.2019 6,9 

12.12.2019 7,7 

O2 
БДС EN 
14789 

% 

18.01.2019 0 

Месечно 
На всеки 6 
месеца 

21.02.2019 0 

28.03.2019 0 

19.04.2019 0 

30.05.2019 0 

20.06.2019 0 

25.07.2019 0 

08.08.2019 0 

12.09.2019 0 

25.10.2019 0 

22.11.2019 0 

12.12.2019 0 

H2S - ppm 

18.01.2019 0,0 

Месечно 
На всеки 6 
месеца 

21.02.2019 0,0 

28.03.2019 0,0 

19.04.2019 0,0 

30.05.2019 0,0 

20.06.2019 0,0 

25.07.2019 0,0 

08.08.2019 0,0 

12.09.2019 0,0 

25.10.2019 0,0 

22.11.2019 0,0 

12.12.2019 0,0 

 

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

Еди
ни 
ца 

НДЕ, 
съгл
асно 
КР 

Резултати от мониторинг Чест
о 
та 
на 
мон
итор
инг 

Съо
тве
тств
ие 

Точки Зауст.
фев. 

Зауст. 
април 

Зауст. 
юни 

Зауст. 
юли 

Зауст. 
август 

Всяка 
емисия *,  
докладв
ана в 
таблица 
1, 
колона 1 

     

Количест

во на 

зауства 

ните 

отпадъчн

и води 

м3/
ден 
м3/
час 
м3/
год 

 

72,80 
5,583 

39 123 

28 208 м3/год 
Един 

път на 
месец 

да 

Активна 
реакция рН 

 6,0 – 
8,5 

ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
7,70±0,16 

- 
 
7,49±0,16 

5,54±0,12 
 
5,84±0,12 

- 
 
7,87±0,16 

- 
 
7,86 

Един 
път на 
месец 

да 

Неразтвор
ени 
вещества 

mg/ 
dm3 

35 ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
˂3 

- 
 
˂3 

˂3 
 
˂3 

- 
 
4,0±0,6 

- 
 
3,83 

Един 
път на 
месец 

не 

БПК5 mg/ 
dm3 

25 ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
10,6±1,71 

- 
 
˂3 

47,9±8,1 
 
18,4±3,1 

- 
 
1,03±0,18 

- 
 
 

Един 
път на 
месец 

не 

ХПК 
(бихромат
на)  

mg/ 
dm3 

125 ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
24,0±2,4 

- 
 
˂10 

65±6 
 
42±4 

- 
 
˂10 

- 
 
˂10 

Един 
път на 
месец 

 
да 

 

Други** 
температу
ра 

°C Да не 
преви
шава 
to на 
водо 

прием 
ника с 
повече 
от 3°C 

ТП М15 
 
ТП М21 
 

- 
 
8,7 

- 
 
15,6 

24,3 
 
24,8 
 

- 
 
22,0 

- 
 
23,4 

Един 
път на 
месец 

да 

Хлорни 
йони 

mg/ 
dm3 

300 ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
120±24 

- 
 
138±28 

189,57±38 
 
174±35 

- 
 
178±36 

- 
 
 

Един 
път на 
месец 

да 

Сулфатни 
йони 

mg/ 
dm3 

300 ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
88,9±8,9 

- 
 
95±10 

58,67±5,9 
 
70±7 

- 
 
120±12 

- Един 
път на 
месец 

да 

Желязо 
(общо) 

mg/ 
dm3 

1.5 ТП М15 
 
 
ТП М21 
 

- 
 
 
0,0168± 
0,0001 

- 
 
 
±0,005 

0,0572± 
0,0006 
 
0,1076± 
0,0001 

- 
 
 
˂0,005 

- 
 
 

Един 
път на 
месец 

да 

Манган 
(общ) 

mg/ 
dm3 

0.3 ТП М15 
 
ТП М21 
 

- 
 
˂0.0103 

- 
 
˂0,0103 

˂0,0103 
 
0,0150± 
0,0002 

- 
 
˂0,0103 

- 
 
 

Един 
път на 
месец 

да 

Общ азот mg/ 
dm3 

10  ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
8,0±0,8 

- 
 
10,3±1,0 

89,4±8,9 
 
73,3±7,3 

- 
 
13,5±1,4 

- Един 
път на 
месец 

не 
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Общ 
фосфор 

mg/ 
dm3 

1.0 ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
0,26±0,03 

- 
 
˂0,05 

0,19±0,02 
 
0,18±0,02 

- 
 
˂0,05 

- 
 
0,08 

Един 
път на 
месец 

да 

Живак mg/ 
dm3 

0,001  ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
˂0,0003 

- 
 
˂0,0003 

˂0,003 
 
˂0,0003 

- 
 
˂0,0003 

- 
 
 

Един 
път на 
месец 

да 

Кадмий mg/ 
dm3 

0,01  ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
˂0,0011 

- 
 
˂0,0011 

˂0,0011 
 
˂0,0011 

- 
 
˂0,0011 

- 
 
 

Един 
път на 
месец 

да 

Олово  mg/ 
dm3 

0,05 ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
˂0,0053 

- 
 
˂0,0053 

˂0,003 
 
˂0,003 

- 
 
˂0,003 

- 
 

Един 
път на 
месец 

да 

Арсен mg/ 
dm3 

0,05  ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
˂0,005 

- 
 
˂0,005 

˂0,003 
 
˂0,003 

- 
 
˂0,003 

- 
 

Един 
път на 
месец 

да 

Мед  mg/ 
dm3 

0,1  ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
˂0,0083 

- 
 
˂0,0083 

˂0,0083 
 
˂0,0083 

- 
 
˂0,0083 

- Един 
път на 
месец 

да 

Хром 
(тривалент
ен) 

mg/ 
dm3 

0,5  ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
˂0,02 

- 
 
˂0,02 

˂0,02 
 
˂0,02 

- 
 
˂0,02 

- 
 
˂0,02 

Един 
път на 
месец 

да 

Хром 
(шествале
нтен) 

mg/ 
dm3 

0.05  ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
˂0,03 

- 
 
˂0,03 

˂0,03 
 
˂0,03 

- 
 
˂0,03 

- 
 
˂0,03 

Един 
път на 
месец 

да 

Кобалт mg/ 
dm3 

0.1  ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
˂0,0098 

- 
 
˂0,0098 

˂0,0098 
 
˂0,0098 

- 
 
˂0,0098 

- Един 
път на 
месец 

да 

Никел mg/ 
dm3 

0.2  ТП М15 
 
 
ТП М21 

- 
 
 
˂0,0049 

- 
 
 
˂0,0049 

0,0469± 
0,0004 
 
˂0,0049 

- 
 
 
˂0,0049 

- Един 
път на 
месец 

да 

Цинк  mg/ 
dm3 

5.0  ТП М15 
 
 
ТП М21 

- 
 
 
0,0191± 
0,0002 

- 
 
 
0,0463± 
0,0004 

0,0198± 
0,0001 
 
˂0,0103 

- 
 
 
0,0105± 
0,0001 

- 
Един 

път на 
месец 

да 

Цианиди 
(общо) 

mg/ 
dm3 

0.5  ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
˂0,02 

- 
 
˂0,02 

˂0,02 
 
˂0,02 

- 
 
˂0,02 

- 
 
˂0,02 

Един 
път на 
месец 

да 

Анионакти
вни 
детергенти 

mg/ 
dm3 

1.0  ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
0,133± 
0,013 

- 
 
0,113± 
0,011 

0,19±0,02 
 
0,20±0,02 

- 
 
0,113± 
0,011 

- 
 
0,19 

Един 
път на 
месец 

не 

Феноли 
(летливи) 

mg/ 
dm3 

0.05  ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
0,010± 
0,001 

- 
 
˂0,002 

0,72±0,07 
 
0,17±0,02 

- 
 
0,080± 
0,008 

- 
 
0,08 

Един 
път на 
месец 

не 

Нефтопрод
укти 

mg/ 
dm3 

1.5  ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
2,66±0,45 

- 
 
˂0,02 

6,32±1,08 
 
4,05±0,69 

- 
 
0,43±0,07 

- 
 
1,13 

Един 
път на 
месец 

не 

АОX mg/ 
dm3 

0.3  ТП М15 
 
ТП М21 

- 
 
0,37±0,04 

- 
 
˂0,05 

˂0,05 
 
0,39±0,04 

- 
 
˂0,05 

- 
 
˂0,05 

Един 
път на 
месец 

не 

 

Протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория „Еко-Консулт-
Инженеринг“ ООД: №0253/12.03.2019г.; №0629/14.05.2019г.; №0976/09.07.2019г.; 
№0975/09.07.2019 г.; №1250/08.08.2019г.; №1448/20.08.2019г.  
 
Таблица 4. Образуване на отпадъци 
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2019 г.: 
 

 
Отпадък 

 
Код 

Годишно 
количество  

 
Времен 

но 
съхранение на 
площадката* 

 
 

 
Транспор

тиране 
соб 

ствен 
транс 
порт/ 

външна 
фирма 

 
Съот 
вет 

ствие Коли 
чества 
опреде 

лени 
с  КР  
t/y 

Реално 
измере 

но 

Производствени отпадъци: 

Синтетични моторни и 
смазочни масла и масла 

за зъбни предавки 
13 02 06* 0,2 

 
0,8 

 

Временно 
съхранение 

Външна 
фирма 

не 

От инсталация за компостиране: 

Компост - - 1110,408 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма да 

Нестандартен компост 19 05 03 16 522 16 996,126 - 

Собствен 
транспорт 

– Клетка на 
Депото 

не 

Отпадъци от инсталация за сепариране: 

Опасни компоненти, 
отстранени от излязло от 

употреба 
оборудване/отделени на 
входа на инсталацията за 

сепариране. 

16 02 15* 5 0,080 - 
Външна 
фирма да 

Излезли от употреба 
гуми 

16 01 03 - 75,740 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма да 

Хартия и картон 19 12 01 5 162 420,532 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма 

да 

Черни метали 19 12 02 546 134,280 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма да 

Цветни метали 19 12 03 273 13,160 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 3 590 585,963 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма да 

Стъкло 19 12 05 1 515 57,160 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма да 

Хартиени и картонени 
опаковки 

15 01 01 - 1333,880 
 Временно 

съхранение 
Външна 
фирма 

да 
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Метални опаковки 15 01 04 - 383,920 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма 

да 

Дървесни материали 
различни от 

упоменатите в 19 12 06 
19 12 07 - 23,140 

Временно 
съхранение 

Външна 
фирма да 

Горими отпадъци /RDF – 
модифицирани горива, 
получени от отпадъци/ 

19 12 10 4 021 4727,260 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма 

не 

Други 
отпадъци/включително 
смеси от материали/ от 
механично третиране на 
отпадъци, различни от 
упоменатите в 19 12 11 

/остатъци от 
сепариране/ 

19 12 12 8 544 18 114,660 - 

Собствен 
транспорт 

– Клетка на 
Депо 

не 

Биоразградими отпадъци 
/отделени от Инсталация 

за сепариране/ 
20 02 01 - 24280,180 - - да 

Чугун и стомана 17 04 05 - 14,040 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма 

да 

Отпадъци от чугун и 
стомана 

19 10 01 - 283,040 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма 

да 

Дървесина, различна от 
упоменатата в 20 01 37 

20 01 38 - 51,340 - 
Външна 
фирма 

да 

 
2018 г.: 
 

 
Отпадък 

 
Код 

Годишно 
количество  

 
Времен 

но 
съхранение на 
площадката* 

 
 

 
Транспор

тиране 
соб 

ствен 
транс 
порт/ 

външна 
фирма 

 
Съот 
вет 

ствие Коли 
чества 
опреде 

лени 
с  КР  
t/y 

Реално 
измере 

но 

Производствени отпадъци: 

Синтетични моторни и 
смазочни масла и масла 

за зъбни предавки 
13 02 06* 0,2 

 
0,171 

 

Временно 
съхранение 

Външна 
фирма да 

Утайки от 
маслоуловителни шахти/ 

колектори/ 
13 05 03* 0,2 

 
0,0857 

 

Временно 
съхранение - да 
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От инсталация за компостиране: 

Компост - - 787,603 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма 

да 

Нестандартен компост 19 05 03 16 522 17 336,522 - 

Собствен 
транспорт 

– Клетка на 
Депото 

не 

Отпадъци от инсталация за сепариране: 

Опасни компоненти, 
отстранени от излязло от 

употреба 
оборудване/отделени на 
входа на инсталацията за 

сепариране. 

16 02 15* 5 0,022 - 
Външна 
фирма да 

Синтетични и 
хидравлични масла 

13 01 11* 0,3 0,257 
Временно 

съхранение 
- да 

Оловни акумулаторни 
батерии/отделени на 

входа на инсталацията за 
сепариране/ 

16 06 01* 0,5 0,005 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма да 

Флуоресцентни тръби и 
др. отпадъци съдържащи 

живак 
20 01 21* 0,002 0,041 

Временно 
съхранение 

Външна 
фирма не 

Излезли от употреба 
гуми 

16 01 03 - 30,00 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма да 

Хартия и картон 19 12 01 5 162 634,695 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма 

да 

Черни метали 19 12 02 546 585,860 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма не 

Цветни метали 19 12 03 273 10,926 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 3 590 1800,25 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма да 

Стъкло 19 12 05 1 515 317,629 
Временно 

съхранение 
Външна 
фирма да 

Хартиени и картонени 
опаковки 

15 01 01 - 493,580 - 
Външна 
фирма 

да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 - 1,040 - 
Външна 
фирма 

да 

Метални опаковки 15 01 04 - 338,380 - 
Външна 
фирма да 

Дървесни материали 
различни от 

упоменатите в 19 12 06 
19 12 07 - 21,100 

Временно 
съхранение 

Външна 
фирма да 
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Горими отпадъци /RDF – 
модифицирани горива, 
получени от отпадъци/ 

19 12 10 4 021 3 613,700 
Временно 

съхранение 
- да 

Други 
отпадъци/включително 
смеси от материали/ от 
механично третиране на 
отпадъци, различни от 
упоменатите в 19 12 11 

/остатъци от 
сепариране/ 

19 12 12 8 544 19 963,340 - 

Собствен 
транспорт 

– Клетка на 
Депо 

не 

опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 

вещества или замърсени 
с опасни вещества 

15 01 10* - 0,006 - 
Външна 
фирма 

да 

Биоразградими отпадъци 
/отделени от Инсталация 

за сепариране/ 
20 02 01 - 24 766,460 - - да 

 
 
2017 г.: 
 

 
Отпадък 

 
Код 

Годишно 
количество  

 
Времен 

но 
съхранение 

на 
площадкат

а* 
 
 

 
Транспорти

ране соб 
ствен транс 

порт/ 
външна 
фирма 

 
Съот 
вет 

ствие Коли 
чества 
опреде 

лени 
с  КР  
t/y 

Реално 
измере 

но 

Производствени отпадъци       

Синтетични 
хидравлични масла 

13 01 11* 0,3   - Да 

Нехлорирани моторни, 
смазочни и масла за 
зъбни предавки на 
минерална ос нова  

13 02 05* 0,3  - - Да 

Синтетични моторни и 
смазочни масла и масла 

за зъбни предавки 
13 02 06* 0,2 0,2 Да - Да 

Утайки от 
маслоуловителни шахти/ 

колектори/ 
13 05 03* 0,2 0,1 Да - Да 
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Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* 0,002  - 

Временно 
съхранение 

на 
площадката 

Да 

Хартиени и картонени 
опаковки 

15 01 01 0,63  - - Да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 0,74  - - Да 

Метални опаковки 15 01 04 0,12  - - Да 

Стъклени опаковки 15 01 07 5,4  - - Да 

Отпадъци, неупоменати 
другади/биофилтри към 

инсталация за 
сепариране/ 

19 08 12 164  - - Да 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 1,5  - - Да 

Отпадъци от инсталация 
за компостиране 

      

Некомпостирани 
фракции от битови и 

сходни с тях отпадъци 
19 05 01 210  - - Да 

Нестандартен компост 19 05 03 16 522 12 976,36 - 

Собствен 
транспорт – 

клетка на 
Депото 

Да 

Отпадъци от инсталация 
за сепариране 

      

Опасни компоненти, 
отстранени от излязло от 

употреба 
оборудване/отделени на 
входа на инсталацията за 

сепариране. 

16 02 15 5 - - - Да 

Отпадъци от 
пиротехника/отделени 

на входа на инсталацията 
за сепариране 

16 04 02* 1 - - - Да 

Други батерии и 
акумулатори/отделени 

на входа на инсталацията 
за сепариране/ 

16 06 05* 
20 01 33* 

3 0,002 Да - Да 

Оловни акумулаторни 
батерии/отделени на 

входа на инсталацията за 
сепариране/ 

16 06 01* 0,5 0,006 Да - Да 
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Хартия и картон 19 12 01 5 162 885,32 Да  
Външна 
фирма 

Да 

Черни метали 19 12 02 546 176,89 Да  
Външна 
фирма 

Да 

Цветни метали 19 12 03 273 67,38 Да 
Външна 
фирма 

Да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 3 590 1327,97 Да 
Външна 
фирма 

Да 

Стъкло 19 12 05  1 515 44,32 Да 
Външна 
фирма 

Да 

Горими отпадъци /RDF – 
модифицирани горива, 
получени от отпадъци/ 

19 12 10 4 021 10 423,87 

Временно 
съхранение 

на 
площадкат

а 

- Не 

Други 
отпадъци/включително 
смеси от материали/ от 
механично третиране на 
отпадъци, различни от 
упоменатите в 19 12 11 

/остатъци от 
сепариране/ 

19 12 12 8 544 15590,915 - 

Собствен 
транспорт – 

Клетка на 
Депо 

Не 

Бои, мастила, 
лепила/адхезиви и 
смоли, съдържащи 

опасни 
вещества/отделени на 

входа на инсталацията за 
сепариране/ 

20 01 27* 0,2 0,005 Да - Да 

 
2016 г.: 
 

 
Отпадък 

 
Код 

 
Годишно 

количество  

Годишно 
количество за 

единица 
продукт 

 
Времен 

но 
съхране
ние на 

площадк
ата* 

 
 

 
Транспо
ртиране 

соб 
ствен 
транс 
порт/ 

външна 
фирма 

 
Съот 
ветст
вие 

Коли 
честв

а 
опре

де 
лени 
с  КР  
t/y 

Реално 
измере 

но 

 
Количе

ства 
опреде
лени с 

КР 

 
Реално 
измере 

но 
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Синтетични 
хидравлични 

масла 
13 01 11* 0,3 0,06   Да - Да 

Нехлорирани 
моторни, 

смазочни и 
масла за зъбни 

предавки на 
минерална ос 

нова  

13 02 05* 0,3 0,00 - - - - Да 

Синтетични 
моторни и 

смазочни масла 
и масла за зъбни 

предавки 

13 02 06* 0,2 0,00 - - - - Да 

Утайки от 
маслоуловителн

и шахти/ 
колектори/ 

13 05 03* 0,2 0,00 - - - 0.00 Да 

Флуоресцентни 
тръби и други 

отпадъци, 
съдържащи 

живак 

20 01 21* 0,002 0,0003 - - Да - Да 

Хартиени и 
картонени 
опаковки 

15 01 01 0,63 0,00 - - - - Да 

Пластмасови 
опаковки 

15 01 02 0,74 0,00 - - - - Да 

Метални 
опаковки 

15 01 04 0,12 - - - - -  Да 

Стъклени 
опаковки 

15 01 07 5,4 - - - - -  Да 
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Отпадъци, 
неупоменати 

другади/биофил
три към 

инсталация за 
сепариране/ 

19 08 12 164 - - - - - Да 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 1,5 0,00 - - - - Да 

Некомпостирани 
фракции от 

битови и сходни 
с тях отпадъци 

19 05 01 210 0,00 - - - - Да 

Нестандартен 
компост 

19 05 03 16 522 313.063 - - - 

Собстве
н 

транспо
рт – 

клетка 
на 

Депото 

Да 

Опасни 
компоненти, 

отстранени от 
излязло от 
употреба 

оборудване/отде
лени на входа на 
инсталацията за 

сепариране. 

16 02 15 5 0,00 - - - - Да 

Отпадъци от 
пиротехника/от
делени на входа 
на инсталацията 

за сепариране 

16 04 02* 1 0,00 - - - - Да 

Други батерии и 
акумулатори/от
делени на входа 
на инсталацията 
за сепариране/ 

16 06 05* 3 0,05 - - Да - Да 

Оловни 
акумулаторни 

батерии/отделе
ни на входа на 

инсталацията за 
сепариране/ 

16 06 01* 0,5 0,00 - - - - Да 

Хартия и картон 19 12 01 5 162 61.873 - - - 
Външна 
фирма 

Да 
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Черни метали 19 12 02 546 65.98 - - - 
Външна 
фирма 

Да 

Цветни метали 19 12 03 273 2.880 - - - 
Външна 
фирма 

Да 

Пластмаса и 
каучук 

19 12 04 3 590 203.886 - - Да 
Външна 
фирма 

Да 

Стъкло 19 12 05  1 515 - - - - - Да 

Горими 
отпадъци /RDF – 
модифицирани 

горива, 
получени от 
отпадъци/ 

19 12 10 4 021 175.627 - - Да - Да 

Други 
отпадъци/включ
ително смеси от 
материали/ от 

механично 
третиране на 

отпадъци, 
различни от 

упоменатите в 
19 12 11 

/остатъци от 
сепариране/ 

19 12 12 8 544 7562,272 - - - 

Собстве
н 

транспо
рт – 

Клетка 
на Депо 

Да 

Бои, мастила, 
лепила/адхезив

и и смоли, 
съдържащи 

опасни 
вещества/отделе

ни на входа на 
инсталацията за 

сепариране/ 

20 01 27* 0,2 0,00 - - - - Да 

 
 
 
2015 г.: 
 

 
Отпадък 

 
Код 

 
Годишно 

количество  

Годишно 
количество за 

единица 
продукт 

 
Времен 

но 
съхране

 
Транспо
ртиране 

соб 

 
Съот 
ветст
вие 
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Коли 
чества 
опреде 

лени 
с  КР 

Реално 
измере 

но 

 
Количес

тва 
определ
ени с КР 

 
Реално 
измере 

но 

ние на 
площадк

ата* 
 
 

ствен 
транс 
порт/ 

външна 
фирма 

Смеси от бетон, 
тухли, керемиди, 

плочки, 
фаянсови и 
керамични 

изделия, 
различни от 

упоменатите в 
17 01 06 

17 01 07 1 560 31,5 - - - 
Външна 
фирма 

 

Дървесен 
материал 

17 02 01 7,2 6,51 - - - 
Външна 
фирма 

 

Стъкло 17 02 02 1,25 0,77 - - - 
Външна 
фирма 

 

Пластмаса 17 02 03 16,8 10,21 - - - 
Външна 
фирма 

 

Желязо и 
стомана 

17 04 05 15,7 9.61 - - - 
Външна 
фирма 

 

Почва и камъни, 
различни от 

упоменатите в 
17 05 03 

17 05 04 34 670 16 200 - - - 
Външна 
фирма 

 

Изкопани земни 
маси, различни 
от упоменатите 

в 17 05 05 

17 05 06 365 550 39 557,89 - - - 
Външна 
фирма 
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Изолационни 
материали, 

различни от 
упоменатите в 

17 06 01 и 17 06 
03 

17 06 04 0,25 - - - - -  

Строителни 
материали на 

основата на гипс, 
различни от 

упоменатите в 
17 08 01 

17 08 02 5,4 - - - - -  

Смесени 
отпадъци от 

строителство и 
събаряне, 

различни от 
упоменатите в 
17 09 01, 17 09 
02 и 17 09 03 

17 09 04 2 100 - - - - -  

Хартиени и 
картонени 
опаковки 

15 01 01 0,2 0,117 - - - 
Външна 
фирма 

 

Пластмасови 
опаковки 

15 01 02 0,15 0,1 - - - 
Външна 
фирма 

 

Метални 
опаковки 

15 01 04 0,05 0,02 - - - 
Външна 
фирма 

 

Стъклени 
опаковки 

15 01 07 0,05 0,019 - - - 
Външна 
фирма 

 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 0,6 0,036 - - - 
Външна 
фирма 

 

 
2014 г: 
 

В периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. строителство на “Регионална система за 
управление на отпадъците“ за общините Велико Търново, Горна Оряховица, 
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Лясковец, Елена, Златарица и Стражица не е започнало, в резултат на което не е 
приложимо докладване на дейности свързани с образуването на отпадъци. 
 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 
 
2019 г.: 
 

Отпадък Код 
Оползотво 
ряване на 

площадката 

Обезвре
ждане на 
площад

ката 

Име на външната 
фирмата 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

 
Съотв

ет 
ствие 

Други 
отпадъци/включително 
смеси от материали/ от 
механично третиране на 
отпадъци,, различни от 
упоменатите в 19 12 11 

19 12 12 - 

 
 

да 
 
 

ДЗЗД „Регионално 
депо – Велико 
Търново 2015“ 

да 

Биоразградими отпадъци 
(отделени от сепарираща 

инсталация) 
20 02 01 да - 

ДЗЗД „Регионално 
депо – Велико 
Търново 2015“ 

да 

Стабилизирана органична 
фракция 

19 05 03  

- Да 
(запръст
яване на 
Клетка) 

ДЗЗД „Регионално 
депо – Велико 
Търново 2015“ 

да 

Биоразградими отпадъци 
(Разделно събрани) 

20 02 01 
 

да 
 

- 
ДЗЗД „Регионално 

депо – Велико 
Търново 2015“ 

да 

Хартия и картон 19 12 01 - - 
„Интерпласт БГ“ 
ЕООД, гр. София 

да 

Хартия и картон 19 12 01 - - 
„Еко Феникс“ ЕООД, 

гр. Свищов 
да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 - - 
„Интерпласт БГ“ 
ЕООД, гр. София 

да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 - - 
„Трейд Пейпър“ ООД, 

гр. Г. Оряховица 
да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 - - 
„НБИ Консорциум“ 

гр. Габрово 
да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 - - 
„Максрисайклинг“ 

ООД, гр. София 
да 

Чугун и стомана 17 04 05 - - „Класик 88“ да 
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Черни метали 19 12 02 - - 
„Крис-Р“ ЕООД, гр. Г. 

Оряховица 
да 

Цветни метали 19 12 03 - - „Аполо металс“ ЕООД да 

Цветни метали 19 12 03 - - „Стам трейдинг“ АД да 

Стъкло 19 12 05 - - 
„Еко кълекшън“ 
ЕООД, гр. София 

да 

Метални опаковки 15 01 04 - - 
„Еко феникс“ ЕООД, 

гр. Свищов 
да 

Метални опаковки 15 01 04 - - „Класик 88“ да 

Метални опаковки 15 01 04 - - 
„Трейд Пейпър“ ООД, 

гр. Г. Оряховица 
да 

Хартиени и картонени 
опаковки 

15 01 01 - - 
„Еко феникс“ ЕООД, 

гр. Свищов 
да 

Хартиени и картонени 
опаковки 

15 01 01 - - 
„Трейд Пейпър“ ООД, 

гр. Г. Оряховица 
да 

Дървесни материали, 
различни от упоменатите 

в 19 12 06 
19 12 07 - - 

„Кроношпан 
България“ ЕООД 

да 

Дървесни материали, 
различни от упоменатите 

в 19 12 06 
19 12 07 - - 

„Кроношпан 
България“ ЕООД 

да 

Опасни компоненти, 
отстранени от излязло от 

употреба оборудване 
16 02 15* - - 

„Еко феникс“ ЕООД, 
гр. Свищов 

да 

Отпадъци от чугун и 
стомана 

19 10 01   „Класик 88“ да 

Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* - - 

„Балбок 
Инженеринг“ АД, гр. 

София 
да 

Горими отпадъци RDF – 
модифицирани горива, 
получени от отпадъци 

19 12 10 - - 
„Максрисайклинг“ 

ООД, гр. София 
да 

Синтетични моторни и 
смазочни масла и масла за 

зъбни предавки 
13 02 06 - - „Витал ресурс“ ЕООД да 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 - - 
„Екомедиана 

ресайклинг“ ООД 
да 

Дървесина, различна от 
упоменатата в 20 01 37 

20 01 38 - - 
„Кроношпан 

България“ ЕООД 
да 

Компост - - - Венелин Спасов да 

Компост - - - Димитър Митков да 

Компост - - - „Недан плант“ ООД да 
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2018 г: 
 

Отпадък Код 
Оползотво 
ряване на 

площадката 

Обезвре
ждане на 
площад

ката 

Име на външната 
фирмата 

извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
обезвреждане 

 
Съотв

ет 
ствие 

Други 
отпадъци/включително 
смеси от материали/ от 
механично третиране на 
отпадъци,, различни от 
упоменатите в 19 12 11 

19 12 12 - 

 
 

да 
 
 

ДЗЗД „Регионално 
депо – Велико 
Търново 2015“ 

да 

Биоразградими отпадъци 
(отделени от сепарираща 

инсталация) 
20 02 01 да - 

ДЗЗД „Регионално 
депо – Велико 
Търново 2015“ 

да 

Стабилизирана органична 
фракция 

19 05 03 

Да 
(запръстява
не на Клетка 

1) 

- 
ДЗЗД „Регионално 

депо – Велико 
Търново 2015“ 

да 

Биоразградими отпадъци 
(Разделно събрани) 

20 02 01 
да 

 
- 

ДЗЗД „Регионално 
депо – Велико 
Търново 2015“ 

да 

Хартия и картон 19 12 01 - - 
„Колорит прес“ гр. Г. 

Оряховица 
да 

Хартия и картон 19 12 01 - - „Рот метал“ ООД да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 - - 
„Интерпласт БГ“ 
ЕООД, гр. София 

да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 - - 
„Трейд Пейпър“ ООД, 

гр. Г. Оряховица 
да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 - - 
„НБИ Консорциум“ 

гр. Габрово 
да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 - - 
„Максрисайклинг“ 

ООД, гр. София 
да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 - - 
„Еко феникс“ ЕООД, 

гр. Свищов 
да 

Черни метали 19 12 02 - - 
„Крис-Р“ ЕООД, гр. Г. 

Оряховица 
да 

Цветни метали 19 12 03 - - 
„Крис-Р“ ЕООД, гр. Г. 

Оряховица 
да 
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Стъкло 19 12 05 - - 
„Еко кълекшън“ 
ЕООД, гр. София 

да 

Метални опаковки 15 01 04 - - 
„Еко феникс“ ЕООД, 

гр. Свищов 
да 

Хартиени и картонени 
опаковки 

15 01 01 - - 
„Еко феникс“ ЕООД, 

гр. Свищов 
да 

Хартиени и картонени 
опаковки 

15 01 01 - - 
„Трейд Пейпър“ ООД, 

гр. Г. Оряховица 
да 

Пластмасови опаковки 15 01 02 - - 
„Еко феникс“ ЕООД, 

гр. Свищов 
да 

Дървесни материали, 
различни от упоменатите 

в 19 12 06 
19 12 07 - - 

„Кроношпан 
България“ ЕООД 

да 

Опасни компоненти, 
отстранени от излязло от 

употреба оборудване 
16 02 15* - - 

„Балбок 
Инженеринг“ АД, гр. 

София 
да 

Опаковки, съдържащи 
остатъци от опасни 

вещества или замърсени с 
опасни вещества 

15 01 10* - - 
„Балбок 

Инженеринг“ АД, гр. 
София 

да 

Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* - - 

„Феникс – ВТ“ ЕООД, 
гр. В. Търново 

да 

Флуоресцентни тръби и 
други отпадъци, 

съдържащи живак 
20 01 21* - - 

„Балбок 
Инженеринг“ АД, гр. 

София 
да 

Оловни акумулаторни 
батерии 

16 06 01* - - 
„Феникс – ВТ“ ЕООД, 

гр. В. Търново 
да 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 - - 
„Екомедиана 

ресайклинг“ ООД 
да 

Компост - - - 
„Инобис Д Флора“ 

ЕООД 
да 
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2017 г.: 
 

Отпадък Код 
Оползотво 
ряване на 

площадката 

Обезврежда

не на 

площадката 

Име на външната 
фирмата извършваща 

операцията по 
оползотворяване/ 

безвреждане 

 
Съответ 

ствие 

Други 
отпадъци/включи

телно смеси от 
материали/ от 

механично 
третиране на 

отпадъци,, 
различни от 

упоменатите в 19 
12 11 

19 12 12 - 

 
 

да 
 
 

ДЗЗД „Регионално 
депо – Велико Търново 

2015“ 
да 

Биоразградими 
отпадъци 

(отделени от 
сепарираща 
инсталация) 

20 02 01 да - 
ДЗЗД „Регионално 

депо – Велико Търново 
2015“ 

да 

Стабилизирана 
органична 
фракция 

19 05 03 

 
Да 

(запръстяване 
на Клетка 1) 

- 
ДЗЗД „Регионално 

депо – Велико Търново 
2015“ 

да 

Биоразградими 
отпадъци 
(Разделно 
събрани) 

20 02 01 
да 

 
- 

ДЗЗД „Регионално 
депо – Велико Търново 

2015“ 
да 

Хартия и картон 19 12 01 - - „Колорит прес“ ООД да 

Хартия и картон 19 12 01 - - „Еко Феникс“ ЕООД да 

Пластмаса и 
каучук 

19 12 04 - - „Интерпласт БГ“ ЕООД да 

Пластмаса и 
каучук 

19 12 04 - - „Трейд Пейпър“ ООД да 

Пластмаса и 
каучук 

19 12 04 - - „Мегапорт“ ООД да 

Пластмаса и 
каучук 

19 12 04 - - 
„Максрисайклинг“ 

ООД 
да 

Пластмаса и 
каучук 

19 12 04 - - „Еко Феникс“ ЕООД да 
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Черни метали 19 12 02 - - „Крис – Р“ ЕООД да 

Цветни метали 19 12 03 - - „Крис – Р“ ЕООД да 

Стъклени 
опаковки 

15 01 07 - - „Еко кълекшън“ ЕООД да 

Метални 
опаковки 

15 01 04 - - „Еко Феникс“ ЕООД да 

 
 
2016 г.: 
 

Отпадък Код 

 
Оползотво 
ряване на 

площадката 

 

Обезвреждане 

на 

площадката 

 
Име на външната 

фирмата извършваща 
операцията по 

оползотворяване/ 
безвреждане 

 
Съответ 

ствие 

Смесен битов 
отпадък 

20 03 01 - 14 478.170 - Да 

Биоразградими 
отпадъци 

20 02 01 303.780 - - Да 

Хартия и картон 19 12 01 - - 
„Център за 

рециклиране“ЕООД 
3.093  

Да 

Хартия и картон 19 12 01 - - 
„Интерпласт БГ“ ЕООД 

23.205 
Да 

Хартия и картон 19 12 01 - - 
„Трейд пейпър“ ООД 

21.160 
Да 

Пластмаса и 
каучук 

19 12 04 - - 
„Интерпласт БГ“ ЕООД 

132.306  
Да 

Пластмаса и 
каучук 

19 12 04 - - 
„Център за 

рециклиране“ ЕООД 
24.681 

Да 

Пластмаса и 
каучук 

19 12 04 - - 
„Макс – Рисайклинг“ 

ООД 
6.151 

Да 

Черни метали 19 12 02 - - 
„Крис – Р“ ЕООД; 

„Интерпласт БГ“ ЕООД 
61.120 

Да 

Черни метали 19 12 02 - - 
„Интерпласт БГ“ ЕООД 

4.860 
Да 

Цветни метали 19 12 03 - - 
„КРИС-Р“ ЕООД 

2.880 
Да 
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Други 
отпадъци/включи

телно смеси от 
материали/ от 

механично 
третиране на 

отпадъци,, 
различни от 

упоменатите в 19 
12 11 

19 12 12 13 247.164 - - Не 

Нестандартен 
компост 

19 05 03 313.063 - - Да 

Отпадъци от 
смесени 

материали/импре
гниран текстил, 

еластомер, 
пластомер/, 

образувани от 
производствената 

дейност на 
фирмата 

04 02 09 - 
Депониране 

1.760 
- Да 

Отпадъци от 
обработени 

текстилни влакна, 
получени от 

производствената 
дейност на 

фирмата 

04 02 22  
Депониране 

12.980 
- Да 

Стърготини, 
стружки и 
изрезки от 
пластмаси, 

образувани от 
производствената 

дейност на 
фирмата 

12 01 05  
Депониране 

5.100 
- Да 

Нестандартен 
компост, отделен 

от работата на 
инсталацията 

19 05 03 3 133.063 Депониране - Да 

Биоразградими 
отпадъци 

20 02 01 151.00 
Компостира

не 
- Да 
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2015 г.: 
 

Отпадък Код 

 
Оползотво 
ряване на 

площадката 

 

Обезврежда

не на 

площадката 

 
Име на външната фирмата 
извършваща операцията 

по оползотворяване/ 
безвреждане 

 
Съответ 

ствие 

Смеси от бетон, 
тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и 
керамични 

изделия, различни 
от упоменатите в 

17 01 06 

17 01 07 - - 
ЕТ „Надежда – Надежда 

Христова“ 
 

Дървесен материал 17 02 01 - - 
ЕТ „Надежда – Надежда 

Христова“ 
 

Стъкло 17 02 02 - - 
ЕТ „Надежда – Надежда 

Христова“ 
 

Пластмаса 17 02 03 - - 
ЕТ „Надежда – Надежда 

Христова“ 
 

Желязо и стомана 17 04 05 - - 
ЕТ „Надежда – Надежда 

Христова“ 
 

Почва и камъни, 
различни от 

упоменатите в  
17 05 03 

17 05 04 2 000  - 
ЕТ „Надежда – Надежда 

Христова“ 
 

Изкопани земни 
маси, различни от 

упоменатите в  
17 05 05 

17 05 06 2 500  - 
ЕТ „Надежда – Надежда 

Христова“ 
 

Изолационни 
материали, 

различни от 
упоменатите в 17 
06 01 и 17 06 03 

17 06 04 - - -  

Строителни 
материали на 

основата на гипс, 
различни от 

упоменатите в  
17 08 01 

17 08 02 - - -  

Смесени отпадъци 
от строителство и 

събаряне, различни 
от упоменатите в  

17 09 01, 17 09 02 и 
17 09 03 

17 09 04 - - -  
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Хартиени и 
картонени 
опаковки 

15 01 01 - - 
ЕТ „Фаворит-Х – Христо 

Атанасов“ 
 

Пластмасови 
опаковки 

15 01 02 - - 
ЕТ „Фаворит-Х – Христо 

Атанасов“ 
 

Метални опаковки 15 01 04 - - 
ЕТ „Фаворит-Х – Христо 

Атанасов“ 
 

Стъклени опаковки 15 01 07 - - 
ЕТ „Фаворит-Х – Христо 

Атанасов“ 
 

Смесени битови 
отпадъци 

20 03 01 - - 
ЕТ „Фаворит-Х – Христо 

Атанасов“ 
 

 
2014 г.: 
 
В периода 01.01.2014 г. – 31.12.2014 г. строителство на “Регионална система за 
управление на отпадъците“ за общините Велико Търново, Горна Оряховица, 
Лясковец, Елена, Златарица и Стражица не е започнало, в резултат на което не е 
приложимо докладване на дейности свързани с образуването на отпадъци. 
 
Таблица 6. Шумови емисии 
 

Място на измерването 
Ниво на звуково 

налягане в dB (А) 
Измерено през деня/ 

нощта 
Съответствие 

ИТ-1-1 51,7±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-1-2 55,9±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-1-3 60,2±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-1-4 62,5±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-1-5 58,0±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-1-6 53,7±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-1-7 49,2±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-1-8 48,3±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-1-9 50,1±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-1-10 52,6±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-1-11 57,1±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-1-12 51,8±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-1-13 63,7±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-1-14 58,9±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-1-15 54,5±0,2 Измерено през деня Да 
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ИТ-1-16 51,1±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-1-17 47,0±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-1-18 49,4±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-2-1 69,2±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-2-2 65,6±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-2-3 60,9±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-2-4 58,5±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-2-5 59,2±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-2-6 57,1±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-2-7 56,0±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-2-8 59,7±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-2-9 58,5±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-2-10 60,2±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-2-11 64,5±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-2-12 68,7±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-3-1 48,6±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-3-2 45,7±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-3-3 50,1±0,2 Измерено през деня Да 

ИТ-3-4 52,9±0,2 Измерено през деня Да 

Еквивалентно ниво на 
шум/изчислено в мястото на 
въздействие – с. Шереметя 

26,3±1,1 Измерено през деня Да 

Ниво на обща звукова 
мощност – Контур №1 

106,0±4,3 Измерено през деня Да 

Ниво на обща звукова 
мощност – Контур №2 

108,5±4,4 Измерено през деня Да 

Ниво на обща звукова 
мощност – Контур №3 

88,1±3,6 Измерено през деня Да 

 

Протокол от изпитване №1251/26.07.2019 г. 
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Таблица 7. Опазване на подземни води 
 

 
Показател 

 
Точка на 

пробовзема
не 

 
Концентра 

ция в 
подземни 
те води, 

съгласно 
КР 

 
Мерна 
едини 

ца 

 
Резултати от 
мониторинг 

 

 
Честота на 

мониторинг 
 

 
Съотве
тствие 

Веднъж на 
шест месеца 

Веднъж 
годишно 

Водно ниво 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

  
1,10 м 
7,50 м 
7,10 м 

1,1 м 
- 
4,9м 

Веднъж на 
три месеца 

 

Активна 
реакция 

П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

≥6,5 и ≤9,5 
pH 

едини 
ци  

6,93±0,14 
7,17±0,14 
7,17±0,14 
 
 

7,31±0,15 
- 
7,40±0,15 

Веднъж на 
шест 

месеца 
да 

Електропров
одимост 

П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

2000 µS cm-1 

3606±77 
414,3±8,2 
621,1±12,3 

 

5129±104 
- 
928,1±18,6 

Веднъж на 
шест 

месеца 
не 

Амониев йон 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

0,5 mg/l 
1,02±0,11 
0,44±0,04 
0,20±0,02 
 

1,22±0,07 
- 
˂0,05 

Веднъж на 
шест 

месеца 
не 

Нитрати 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

50 mg/l 
5,32±0,53 
3,9±0,4 
20,7±2,1 

 

9,44±0,03 
- 
6,57±0,05 
 

Веднъж на 
шест 

месеца 
да 

Хлориди 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

250 mg/l 
1765±350 
10,5±2,1 
60±12 

1288±97 
- 
52,60±0,27 

Веднъж на 
шест 

месеца 
не 

Перманганат
на 

окисляемост 

П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

5 mg O2/l 
6,59±0,99 
1,37±0,21 
1,04±0,16 

>10 
- 
4,08±0,38 

Веднъж на 
шест 

месеца 
не 

Сулфати 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

250 mg/l 
31,7±3,2 
52,4±5,2 
63,4±6,3 

48±2 
- 
78,55±0,11 

Веднъж на 
шест 

месеца 
да 

Обща 
твърдост 

П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

12 
mg-

eqv/l 

39,1±5,9 
6,25±0,94 

6,71±1,01 

38,4±4 
- 
9,56±0,96 

Веднъж на 
шест 

месеца 
не 

Фосфати 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

0,5 mg/l 
<0,15 
<0,15 
<0,15 

0,45±0,02 
- 
<0,15 

Веднъж на 
шест 

месеца 
да 

Желязо 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

200 µg/l  
˂5 
- 
<5 

Веднъж 
годишно 

да 

Живак 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

1,0 µg/l  
<0,3 
- 
˂0,3 

Веднъж 
годишно 

да 

Кадмий 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

5,0 µg/l  
<1,1 
- 
<1,1 

Веднъж 
годишно 

да 

Олово 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

10 µg/l  
<3 
- 
<3 

Веднъж 
годишно 

да 
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Селен 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

10 µg/l  
<3 
- 
˂3 

Веднъж 
годишно 

да 

Арсен 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

10 µg/l  
<3 
- 
<3 

Веднъж 
годишно 

да 

Мед 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

0,2 mg/l  
<0,0083 
- 
<0,0083 
 

Веднъж 
годишно 

да 

Хром - общо 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

50 µg/l  
<4,9 
- 
<4,9 

Веднъж 
годишно 

да 

Никел 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

20 µg/l  
<4,9 
- 
<4,9 

Веднъж 
годишно 

да 

Манган 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

50 µg/l  
235±1 
- 
38,8±0,2 
 

Веднъж 
годишно 

не 

Цинк 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

1,0 mg/l  

0,0129±0,0001 

- 
0,0274±0,0001 
 

Веднъж 
годишно 

да 

Нефтопроду
кти 

П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

50 µg/l  
160±17 
- 
50±6 

Веднъж 
годишно 

да 

Алуминий 
П1(M22) 
П2(M23) 
П3(M24) 

 

200 µg/l  
<5,8 
- 
<5,8 

Веднъж 
годишно 

да 

 

 Протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория „Еко-Консулт-
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Причината за по-високите концентрации на посочените показатели с 
установени несъответствия е разположеното в близост старо депо за твърди 
битови отпадъци. Същото е закрито със Заповед №474/11.08.2016 на Директора 
на РИОСВ – Велико Търново. Предстои неговата рекултивация.  
 
 
Таблица 8. Опазване на почви 
 

 
Показател 

 
Концентрация в 

почвите  
(базово 

състояние), 
 съгласно КР 

 
Пробовземна 

точка 

 
Резултати от 
мониторинг 

2019 г.: 

 
Честота на 

мониторинг 

 
Съответс

твие 

рН 8.43 П1 
 

 

8,64±0,41 Веднъж на три 
години 

- 

арсен 6,67 mg/kg ˂5,2  Веднъж на три 
години 

- 

хром 9,40 mg/kg 28,03±4,21  Веднъж на три 
години 

- 
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кадмий < 0,05 mg/kg < 0,9 Веднъж на три 
години 

- 

цинк 49,5 mg/kg 116,8±17,5 Веднъж на три 
години 

- 

желязо 18880±944 mg/kg 12717±1908 Веднъж на три 
години 

- 

мед 18,3 mg/kg 30±5 Веднъж на три 
години 

- 

олово 10,4 mg/kg 42±6 Веднъж на три 
години 

- 

никел 17,8 mg/kg 21,24±3,19 Веднъж на три 
години 

- 

рН 8,34 П2 8,30±0,41 Веднъж на три 
години 

- 

арсен 7,88  10±1 Веднъж на три 
години 

- 

хром 13,8  35,66±5,35 Веднъж на три 
години 

- 

кадмий < 0,05  < 0,9 Веднъж на три 
години 

- 

цинк 50,00  69,3±10,4 Веднъж на три 
години 

- 

желязо 27190±1360  21100±3165 Веднъж на три 
години 

- 

мед 24,00  21±3 Веднъж на три 
години 

- 

олово 11,9  56±8 Веднъж на три 
години 

- 

никел 23,2  31,54±4,73 Веднъж на три 
години 

- 

рН 8,16 П3 8,52±0,41 Веднъж на три 
години 

- 

арсен 9,12  7±1 Веднъж на три 
години 

- 

хром 19,1  43,39±6,51 Веднъж на три 
години 

- 

кадмий < 0,05  < 0,9 Веднъж на три 
години 

- 

цинк 54,7  55,4±8,3 Веднъж на три 
години 

- 

желязо 43010±2151  20762±3114 Веднъж на три 
години 

- 

мед 21,6  17±3 Веднъж на три 
години 

- 

олово 13,7  50±8 Веднъж на три 
години 

- 

никел 28,5  27,86±4,18 Веднъж на три 
години 

- 

рН 8,39 П4 8,65±0,41 Веднъж на три 
години 

- 

арсен 7,38  12±2 Веднъж на три 
години 

- 

хром 16,0  61,70±9,25 Веднъж на три 
години 

- 
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кадмий < 0,05  < 0,9 Веднъж на три 
години 

- 

цинк 48,0  72,4±10,9 Веднъж на три 
години 

- 

желязо 25330±1267  24967±3745 Веднъж на три 
години 

- 

мед 20,00  9±1 Веднъж на три 
години 

- 

никел 8.43  37,84±5,68 Веднъж на три 
години 

- 

олово 6,67 mg/kg  60±9 Веднъж на три 
години 

- 

 

Протоколи от изпитване на акредитирана лаборатория „Еко-Консулт-
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г.; №1246/08.08.2019 г. 
 
 
Таблица 9. Аварийни ситуации 
  

Дата на 
инцидента 

Описание на 
инцидента 

Причини 
Предприети 

действия 
Планирани 
действия 

Органи, които са 
уведомени 

През докладвания период не са възниквали аварийни ситуации. 

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

Дата на 
оплакването 

или 
възражението 

Приносител на 
оплакването Причини 

Предприети 
действия 

Планирани 
действия 

Органи, 
които са 

уведомени 

През докладвания период няма постъпвали оплаквания или възражения, свързани с 
дейността на инсталациите, за които е издадено КР. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


