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3. 1.  У В О Д 

 Наименование на инсталацията, за която е издадено КР 

Депо за неопасни отпадъци – Депо за фосфогипс в местността «Дренака»  

(т. 5.4. от Приложение № 4 на ЗООС)  

 Адрес по местонахождение на инсталацията Местност „Дренака” в землището на гр. Девня 

 Комплексно разрешително Регистрационен номер: 393-Н0 Дата на подписване: 10.06.2010 г. Дата на влизане в сила: 02.07.2010 г. 
 Оператор на инсталацията, притежател на разрешителното Собственик, оператор и притежател на разрешителното: „Агрополихим” АД 

 Адрес, телефонен номер, факс, е-mail на собственика/оператора 

Адрес  
гр. Девня 9160  Индустриална зона 

Телефонен номер, факс, e-mail 

тел. 0519 / 97526 факс 0519 / 97594 

e-mail: office@agropolychim.bg  

 Лице за контакти, адрес, тел. номер, факс, e-mail на лицето за контакти д-р инж. Мая Стефанова – Ръководител ЕКОЛОГИЯ адрес: гр. Девня 9160, Индустриална зона    тел. 0519 / 97483; факс 0519 / 93363 

E-mail: m.stefanova@agropolychim.bg 

 Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в 
инсталацията/инсталациите Обезвреждане чрез депониране на неопасни отпадъци. 

 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 
околната среда Дейностите по управление на околната среда при експлоатацията на депото за фосфогипс са пряко задължение на отдел ЕКОЛОГИЯ. Отделът има правомощия да изпълнява контролни функции и е задължен да прилага българските и европейски нормативни актове в областта на опазване на околната среда и екологичната политика на Дружеството посредством въвеждане на процедури по управление, опазване и 

mailto:office@agropolychim.bg
mailto:m.stefanova@agropolychim.bg
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възстановяване на околната среда. Разпорежданията на отдела са задължителни за всички работещи в Дружеството, както и за обслужващия персонал на депото. 

 Производствен капацитет на инсталацията/инсталациите 

Инсталация, попадаща в 
обхвата на т. 5.4. от 
Приложение № 4 на ЗООС 

Проектен капацитет Капацитет, 2019 г. Общ 
капацитет 

t депонирани 
отпадъци/ 

24 h 

t депонирани 
отпадъци 

t депонирани 
отпадъци/ 

24 h 

t депонирани 
отпадъци 

t депонирани 
отпадъци към 

31.12.2019 Депо за неопасни отпадъци Депо за фосфогипс в местността „Дренака”, включващо: 
- клетка № 1; 
- клетка № 2. 

7 090 3,6 х 106 1 925 

38 498 t 

/27 499 t  като сухо вещество/ 

5 039 984 t 

/3 599 989 t като сухо вещество/ 

 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите РИОСВ - гр. Варна гр. Варна 9000, ул. “Ян Палах” №  4 тел. 052 / 678 848; факс 052 / 634 593 

 БД, на чиято територия е разположена инсталацията/инсталациите Басейнова дирекция за управление на водите в Черноморски район гр. Варна 9000, ул. “Александър Дякович” № 33 тел. 052 / 631 447; факс 052 / 631 448 

3. 2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА От началото на експлоатацията на депото се прилага система за управление на околната среда, която е разработена при спазване изискванията на условие 5 на КР № 
393-Н0/2010 г. 

 Структури и отговорности – усл. 5.1.  Изпълнено е изискването за определяне на  отговорните лица, които ще извършват конкретни дейности по изпълнение на условията в КР. Списъците се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ.  
 Обучение – усл. 5.2.  В изпълнение изискванията на усл. 5.2.1. се прилага инструкция за ежегодно определяне на потребностите от обучение на персонала, съгласно която се разработва Годишна план–програма за обучение на персонала. Програмата се изготвя от отдел “Човешки ресурси” и се утвърждава от ИЗП. ДИРЕКТОР. При необходимост същата се актуализира  в съответствие с потребностите от обучение на персонала. За отчетната 

2019 г. Програмата е своевременно изготвена. Изпълнени са заложените в нея учебни мероприятия. 
 Обмен на информация – усл. 5.3.  В изпълнение изискванията на усл. 5.3.1. се поддържа актуална информация за лицата, отговорни за изпълнение на условията в КР, включително списък с имената, длъжностите, местоположението на работните места и телефоните за контакт. 
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Информацията е достъпна за всички служители във вътрешнозаводската компютърна мрежа. В изпълнение на изискванията на усл. 5.3.2. се поддържа актуален списък на органите/лицата, които следва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното,  техните адреси и начините за контакт (вкл. в спешни случаи). Списъкът е сведен до знанието на персонала, който е отговорен за уведомяването. 
 Документиране – усл. 5.4.  Изпълнени са изискванията на усл. 5.4.1., 5.4.2. и 5.4.3. В отдел ЕКОЛОГИЯ се съхранява актуален списък с нормативните актове, отнасящи се до работата на инсталацията, актуален списък на всички изготвени инструкции, изисквани от КР, както и списък на кого от персонала какъв документ е предоставен. Информацията е достъпна за всички служители и отговорни длъжностни лица във вътрешнозаводската компютърна мрежа. 
 Управление на документи – усл. 5.5.  В изпълнение на изискванията на усл. 5.5.1. се прилага инструкция за актуализация на документите, изисквани с КР, в случай на промяна на нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и за изземване на невалидната документация.  

 Оперативно управление – усл. 5.6.  Всички изисквани с КР инструкции са изготвени и утвърдени от ИЗП. ДИРЕКТОР на Дружеството и се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ в писмен вид. При поискване се предоставят на компетентния орган.  

 Оценка на съответствие, проверки и коригиращи действия – усл. 5.7.  В изпълнение изискванията на усл. 5.7. се прилагат писмени инструкции за мониторинг на техническите и емисионни показатели по компоненти съгласно условията на КР, за периодична оценка на съответствието на стойностите на емисионите и техническите показатели с определените в условията на КР и за установяване на причините за констатираните несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 
 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации – усл. 5.8.  Прилага се писмена инструкция по усл. 5.8.1. за преразглеждане и при необходимост актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/ пречиствателното оборудване след всяка авария. Прилагането на инструкцията през отчетната 2019 г. не налага актуализиране на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателно оборудване на инсталацията. В изпълнение на усл. 5.8.2. се прилага писмена инструкция за аварийно планиране и действия при аварии. С инструкцията са уточнени дейностите по: 

- определяне на опасните вещества, съхранявани или образувани в резултат на дейността, с въздействие върху околната среда при аварии;  

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда и здравето на хората, вкл. случаите на аварийни ситуации в резултат на наводнение, земетресение и др.; 
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- определяне на възможните начини на действие за всяка от определените аварийни ситуации, въз основа на които се изготвя Авариен план, който регламентира начини за поведение и действие с цел осигуряване на най-добра защита за живота и здравето на хората и околната среда. При документирането на аварийните ситуации се отбелязва избраният начин на действие, включително действията за предотвратяване/ограничаване на замърсяването на околната среда, опазване здравето и живота на хората и почистването на замърсяванията, резултат от аварията; 
- определяне на начините за подготовка на персонала, отговорен за изпълнението на Аварийния план и периодично опресняване на готовността му за действие; 
- определяне на сборни пунктове, както и на най-подходящи пътища за извеждане на работещите от района на аварията; 
- определяне на причините, довели до аварията и предприемане на коригиращи действия; 
- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при авария; 

- определяне на необходимите средства за лична защита, редовна проверка и поддръжка на възможността им да изпълнят защитните си функции, както и безпрепятствения достъп до местата за съхранението им; 
- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии, най-подходящите места за разполагането им, редовната им проверка и поддръжка в изправност; 
- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала, отговорен за изпълнение на действията, предвидени в Аварийния план. Предвидено е инструкцията по усл. 5.8.2. да се прилага и актуализира при всяка промяна на пътища, съоръжения или инсталации на територията на площадката, както и при възникване на аварийни ситуации и/или аварии, а резултатите от прилагането ú да се документират в Дневника по усл. 14.3. За отчетния период не е възниквала необходимост от актуализация на инструкцията. 

 Записи – усл. 5.9. Изпълняват се изискванията за документиране и съхраняване на данните от наблюдението на показателите (по компоненти). Поддъжат се дневници за документиране на оценката на съответствието на регистрираните стойности на емисионните и технически показатели с нормите, заложени в КР, причините за констатираните несъответствия и предприетите коригиращи действия. Предвидено е документиране и съхраняване на данните от преразглеждане или актуализация на инструкциите за работа на технологичното/пречиствателното оборудване, като през отчетния период не е възниквала необходимост от такива действия.  В изпълнение на усл. 5.9.4. се поддържа актуален списък на документите, доказващи съответствие с изискванията на КР. Списъкът и документите се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ и се предоставят на компетентните органи при поискване. 
 Докладване – усл. 5.10.  Изпълняват се изискванията на усл. 5.10. на КР. Информация относно изпълнението на условията на КР се предоставя на компетентните органи при поискване. Обобщена информация за изпълнение условията на КР за отчетната 2019 г. се предоставя с настоящия ГДОС.  
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 Актуализация на СУОС – усл. 5.11.  През отчетната 2019 г. не е възниквала необходимост от прилагане изискванията на усл. 5.11.1. 

3. 3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

3. 3. 1. Използване на вода – усл. 8.1.  Изпълняват се изискванията на усл. 8.1.1. “Агрополихим” АД притежава собствено водовземно съоръжение – Сондажен кладенец Р-148х, за което има издадено Разрешително за водовземане от подземни води  № 2151 0361 / 17.10.2014 г. Посредством разрешителното са регламентирани три цели на водоползване – за питейно-битови нужди, за промишлени цели и за охлаждане.  За промишлени цели и за охлаждане “Агрополихим” АД използва и свежа (язовирна) вода, доставяна от язовир “Георги Трайков” (Цонево) чрез „Консорциум Девня” АД (Разрешително за водовземане от повърхностен воден обект № 01430007 / 23.02.2009 г. и Решение на Министъра на околната среда и водите № 212 / 11.12.2018 г. за изменение и продължаване срока на действие).  Изпълняват се изискванията на усл. 8.1.2. За отчетната 2019 г. при експлоатацията на депото не е използвана свежа вода за производствени нужди (оросяване на тялото на депото) и не е превишена годишната норма за ефективност при употребата на вода за тон депониран отпадък, заложена в табл. 8.1.2. 

Източник на 
вода 

Годишно 
количество 

съгласно 
КР  

Годишна 
норма за 

ефективност 
съгласно КР 

m3/t  

Използвано 
количество 
свежа вода, 

m3 

Годишна норма за ефективност – количество 
свежа вода за тон депониран отпадък, m3/t Съответ-

ствие 
2015 2016 2017 2018 2019 Язовир „Г. Трайков” 

- 0,03 0 - - - - - Да Изпълняват се изискванията на усл. 8.1.3.1. Прилага се инструкция за измерване и документиране на изразходваните количества вода за производствени нужди (оросяване на тялото на депото) под формата на месечна консумация на вода, месечна норма за ефективност при употребата на вода и годишна норма за ефективност при употребата на вода за производствени нужди (количество свежа вода за тон депониран отпадък). Въз основа на тези данни се прилага инструкцията по усл. 8.1.3.2. за оценка на съответствието на изразходваните водни количества с определените в КР. Инструкцията включва установяване на причините за констатираните несъответствия и предприетите коригиращи действия, като резултатите от изпълнението на инструкцията се документират в Дневника по усл. 8.1.3.3. Няма констатирани несъответствия при прилагането на инструкцията за отчетната 2019 г. 
3. 3. 2. Използване на енергия – не се отнася. 
3. 3. 3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива – не се отнася. 
3. 3. 4. Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива – не се отнася. 
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4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

4.1 Доклад по Европейския регистър за изпускането и преноса на 
замърсители ЕРИПЗ  За отчетната 2019 г. при експлоатацията на депото за фосфогипс са отделени следните количества [kg/y] вредни вещества (замърсители): 

Вещество 
В атмосферния 
въздух, [kg/y] 

В отпадъчни 
води, [kg/y] 

Количество на 
замърсителите за тон 
депониран отпадък, 

[kg/t] Амоняк NH3 не е приложимо - не е приложимо Въглероден диоксид СО2 не е приложимо - не е приложимо Метан СН4 не е приложимо - не е приложимо Неметанови ЛОС не е приложимо - не е приложимо Общ фосфор - 6 040 0,157 Флуориди - 3 992 0,104 Олово - 0,230 0 Живак - < 0,001 0 Кадмий - 2,18 0 Цинк - 6,51 0 За определяне на емисиите на замърсители в атмосферния въздух е използвана актуализираната “Методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух (съгласно 
EMEP/CORINAIR 1997 и 2000 г., 3то издание от м. септември 2004 г.)”. Обектът попада в категорията «Организирани депа за отпадъци” – код на процес (SNAP CODE) 090401. Нито едно от вредните вещества, определени в методиката за тази категория, не се емитира при експлоатацията на депото за фосфогипс. От площадката на депото се отделят единствено неорганизирани емисии на прах, за които няма определен емисионен фактор.   

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух - усл. 9 

 Неорганизирани емисии - усл. 9.1.  В изпълнение на усл. 9.1.1. се прилага инструкция за периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката, установяване на причините за тях и предприемане на мерки за ограничаването им. Оценката се извършва с периодичност веднъж месечно чрез визуален оглед на площадката на депото. При извършване на огледа се определя дали обстоятелствата изискват предприемане на действия по оросяване на работните участъци и тялото на депото или предприемане на допълнителни мерки за намаляване на прахоотделянето съгласно чл. 70 от Наредба № 1 / 2005 г. за норми за допустими емисии на вредни 
вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с 
неподвижни източници на емисии. Резултатите от прилагането на инструкцията се документират в Дневник по усл. 9.4.2. и усл. 9.4.3. През отчетната 2019 година са извършени 12 проверки за оценка наличието на източници на неорганизирани емисии на площадката на депото. Няма констатирани несъответствия. През топлите месеци на годината (периода май – септември), както и в случаите на вятър със скорост над 2,5 
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m/s, е извършвано оросяване на работните участъци и тялото на депото с инфилтратни води от ретензионния басейн.     Прилага се инструкцията по усл. 9.1.2. за периодична оценка на спазването на мерките за ограничаване и предотвратяване на неорганизираните емисии, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от прилагането на инструкцията се документират в Дневника по усл. 9.4.2. и усл. 9.4.3. При прилагането на инструкцията за отчетния период са извършени 12 проверки и не са констатирани несъответствия. Изпълняват се изискванията на усл. 9.1.3. Предприемат се всички необходими мерки и действия, които да осигурят ограничаване на емисиите на прахообразни вещества от площадката - през топлите месеци на годината (периода май – септември), както и в случаите на вятър със скорост над 2,5 m/s, е извършвано оросяване работните участъци и тялото на депото с инфилтратни води от ретензионния басейн. 
 Въздействие на емисиите на вредни вещества върху качеството на 

атмосферния въздух - усл. 9.2. Изпълняват се изискванията на усл. 9.2.1. – емисиите от площадката на депото не водят до превишаване на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферния въздух. В изпълнение изискванията на усл. 9.3. за определяне на годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух е използвана актуализираната “Методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух (съгласно EMEP/CORINAIR 1997 и 2000 г., 3то издание от м. септември 2004 г.)”. Обектът попада в категорията «Организирани депа за отпадъци” – код на процес (SNAP CODE) 090401. Нито едно от вредните вещества, определени в методиката за тази категория, не се емитира при експлоатацията на депото за фосфогипс. От площадката на депото се отделят единствено неорганизирани емисии на прах, за които няма определен емисионен фактор. 

 Документиране и докладване - усл. 9.4.  Изпълняват се изискванията на усл. 9.4.1. Информацията, свързана с прилагането на Регламент № 166 / 2006 относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители, се документира и съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ. В Дневника по усл. 9.4.2. и усл. 9.4.3. се документират резултатите от изпълнението на мерките за предотвратяване на неорганизираните емисии, генерирани от дейностите на площадката на депото, както и наличието на обстоятелства, при които се налага оросяване на работни участъци от площадката. Изпълняват се изискванията на усл. 9.4.4. и 9.4.5. Информацията се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ за нормативно регламентирания срок и се предоставя при поискване на компетентните органи. Обобщена информация за изпълнението на изискванията на Регламент № 166 / 2006 е включена в настоящия ГДОС. 
4.3.  Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води - усл. 10.  

 Производствени отпадъчни води - усл. 10.1.  Изпълнени са изискванията на усл. 10.1.1. За събиране на инфилтрата от тялото на депото е изграден долен изолиращ екран (система за запечатване дъното на 
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депото), включващ изкуствена изолационна геомембрана и дренажна система в съответствие с приложимите нормативни изисквания. Прилага се инструкция по усл. 10.1.1.1. за периодична проверка и поддръжка на техническата и експлоатационна изправност на всички съоръжения към дренажната система за инфилтрат и ретензионния басейн, включително установяване на течове и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване. Веднъж месечно се извършват огледи на състоянието на крановите шахти, ревизионните шахти и шахта-праг през предвидените за целта отваряеми капаци, както и на смукателната шахта на ретензионния басейн. При извършените 12 проверки през отчетния период не са установени несъответствия.  При всяко изпразване на ретензионния басейн се измерва дебелината на отложения утаечен слой и се преценява необходимостта от почистването му. Механично изгребване на натрупаните утайки се предприема при измерена дебелина на утаечния слой ≥ 0,5 m. 

 Във връзка с изпълнение на работен проект за разширение на депото за фосфогипс чрез изграждане на нови клетки 3 и 4 в съседни поземлени имоти с идентификатори 20482.248.91 и 20482.280.61 по КККР на гр. Девня, през отчетния период са извършени СМР за изграждане на нов ретензионен басейн с обем 3300 m3, превключване на колекторите за инфилтрат от цялата площ на депото към новоизградения басейн и разрушаване на стария ретензионен басейн. 

 Емисионни норми - индивидуални емисионни ограничения  – усл. 10.1.2.  Изпълняват се изискванията на усл. 10.1.2.1. и усл. 10.1.2.2. Смесеният поток отпадъчни води (инфилтратни и повърхностни) от ретензионния басейн се използва за оросяване тялото на депото и не се зауства в повърхностен воден обект.  

 Собствен мониторинг  – усл. 10.1.3.  Изпълняват се изискванията на усл. 10.1.3.1. Извършва се мониторинг на метеорологичните данни съгласно Таблица 10.1.3.1. Данните се получават от наблюдения на място. Копия от метеорологичните справки за 2019 г. са представени в Приложение 2 на настоящия ГДОС. Изпълняват се изискванията на усл. 10.1.3.2. Извършва се мониторинг на обема и състава на инфилтрата в ретензионния басейн съгласно изискванията на Таблица 
10.1.3.3. Резултатите от мониторинга на обема на инфилтрата са представени в Приложение 3 на настоящия ГДОС. Резултатите от мониторинга на състава на инфилтрата са обобщени в Таблица 3 на Приложение 1 на настоящия ГДОС, а копия от протоколите за извършените анализи са представени в Приложение 4. Изпълнени са изискванията на усл. 10.1.3.4. Изчислените годишни количества на замърсителите, вкл. за тон депониран отпадък, са представени в т. 4.1. настоящия ГДОС.  

 Документиране и докладване - усл. 10.2.  Изпълнени са изискванията на условието. Информацията, свързана с прилагането на Регламент № 166 / 2006 относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на замърсители, се документира и съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ. Изчислените годишни количества на замърсителите и емитираните количества за тон депониран отпадък са представени в т. 4.1. на настоящия ГДОС.  
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4.4. Управление на отпадъците - усл. 11.  

 Приемане на отпадъци – усл. 11.1. Изпълняват се изискванията на усл. 11.1.1. За отчетната 2019 г. на депото за фосфогипс са приемани следните видове и количества отпадъци с цел обезвреждане: 
- 06 09 04 „Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 

06 09 03* (фосфогипс) в количество 35 311 t; 

- 19 08 14 „Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13*” в количество 3 187 t.  Поради изчерпване капацитета на клетки 1 и 2, след края на м. февруари 2019 г. на депото не са приемани отпадъци за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D5 (специално изградени депа). Изпълняват се изискванията на усл. 11.1.2. Налична е документация от основно охарактеризиране на отпадъци с кодове 06 09 04 и 19 08 14.    Изпълняват се изискванията на усл. 11.1.3. Визуалната проверка на отпадъците се извършва на мястото на изпращане на територията на производствената площадка на „Агрополихим” АД, където се извършва и вземането на представителни проби за установяване на съответствието с резултатите от извършеното основно охарактеризиране. Измерените количества на отпадъците, приемани на депото за извършване на обезвреждане, се регистрират в Отчетна книга, изготвена съгласно Приложение № 3 към чл. 7, т. 4 на Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по 
които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за 
водене на публични регистри. Прилага се инструкцията по усл. 11.1.5. за периодична оценка на съответствието на постъпващите отпадъци с условията на КР, причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от прилагането на инструкцията се документират в Дневник по усл. 11.5.3. При прилагането на инструкцията за отчетния период не са констатирани несъответствия. 

 Обезвреждане на отпадъците - усл. 11.2.  Изпълняват се изискванията на усл. 11.2.1. За отчетната 2019 г. на депото за фосфогипс е извършвана операция по обезвреждане, обозначена с код D5 (специално проектирани депа), на следните видове и количества отпадъци: 
- 06 09 04 „Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03* (фосфогипс) в количество 35 311 t; 

- 19 08 14 „Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13*” в количество 3 187 t.  Поради изчерпване капацитета на клетки 1 и 2, след края на м. февруари 2019 г. на депото не са приемани отпадъци за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D5 (специално изградени депа). Депонирането на отпадъците е извършвано съобразно установените правила и експлоатационни изисквания, определени в Плана за експлоатация на обекта, който представлява неразделна част от проекта на технологията за депониране. Планът за експлоатация на депото е актуализиран в срока, постановен с усл. 11.2.2.1., и е представен в РИОСВ – гр. Варна. Прилага се инструкцията по усл. 11.2.3. за периодична оценка на съответствието на обезвреждането на отпадъци с определените в условията на КР изисквания, 
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причините за установените несъответствия и предприемане на коригиращи действия. Резултатите от прилагането на инструкцията се документират в Дневник по усл. 11.5.3. При прилагането на инструкцията за отчетния период са извършени 12 проверки (веднъж месечно) и не са констатирани несъответствия. 
 Контрол и измерване на отпадъците - усл. 11.3.    Изпълняват се изискванията на усл. 11.3.1. Определени са месечното и годишното количество на депонираните отпадъци, както следва: 

Месец 

2019 г. 

Количество депонирани 
отпадъци с код 06 09 04 

(фосфогипс), t 

Количество 
депонирани отпадъци с 

код 19 08 14, t Януари 19 320 1 752 Февруари 15 991 1 435 Март 0 0 Април  0 0 Май 0 0 Юни 0 0 Юли 0 0 Август 0 0 Септември 0 0 Октомври  0 0 Ноември 0 0 Декември  0 0 

Общо 2019 г. 35 311 3 187 Прилага се инструкция по усл. 11.3.2. за измерване на депонираните количества отпадъци в съответствие с условията за наблюдение и инструкция по усл. 11.3.3. за периодична оценка на съответствието на количествата депонирани отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и предприемане на коригиращи действия. При прилагането на инструкцията по усл. 11.3.3. за отчетния период не са констатирани несъответствия.  Поради изчерпване капацитета на клетки 1 и 2, след края на м. февруари 2019 г. на депото не са приемани отпадъци за извършване на операция по обезвреждане, обозначена с код D5 (специално изградени депа). В изпълнение изискванията на усл. 
11.3.4. е извършен мониторинг на състоянието на тялото на депото съгласно Таблица 
11.3.4. Количеството на депонираните отпадъци през отчетната година е 38 498 t, а общото количество на депонираните отпадъци към края на отчетния период възлиза на 3 599 989 t като сухо вещество. Общата площ на дъната на двете клетки е 126 742 m2. При нивото на натрупване  към края на 2019 г. (коти 178 до 181) остатъчната площ е 
14 762 m2. Дебелината на общия насипан слой е между 37 m и 47 m за клетка 1 и 29 m до 44 m за клетка 2. Извършеното 3D сканиране и съставеният компютърен модел показват общ обем на насипаните отпадъци 2 784 133 m3. При изчислителен обем в насипно състояние 3 251 603 m3 (на база 1,33 t/m3), коефициентът на слягане на отпадъците към този момент е 14,38 %. Не са констатирани деформации на дигите и условия за промяна на стабилитета на дигите. Схема на състоянието на тялото на депото към края на 2019 г. е представена в Приложение 5 към настоящия ГДОС. 
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 Анализ на отпадъците - усл. 11.4.  Изпълняват се изискванията на условие 11.4. Извършва се изпитване за установяване на съответствието на получените резултати с резултатите от основното охарактеризиране. Протоколите от извършеното изпитване се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ за нормативно определения срок. 
 Документиране и докладване – усл. 11.5. Изпълняват се изискванията на усл. 11.5.1. Количествата на отпадъците, приемани на депото за извършване на обезвреждане, се регистрират в Отчетна книга, изготвена съгласно Приложение № 3 към чл. 7, т. 4 Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда 

и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както 
и реда за водене на публични регистри. За дейностите по депониране се изготвя годишен отчет по Приложение № 31 към чл. 20, ал. 1 на Наредба № 1, който се изпраща в ИАОС в нормативно регламентирания срок. Документацията за дейностите с отпадъци, включително резултатите от анализите на отпадъците по усл. 11.4., се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ за нормативно регламентирания срок. Информацията се предоставя при поискване на компетентните органи.  В Дневника по усл. 11.5.3. се документират резултатите от прилагането на инструкциите по усл. 11.1.5., 11.2.3. и 11.3.3. Документацията се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ и се предоставя при поискване на компетентните органи. Обобщена информация за броя на извършените през отчетната година проверки и резултатите от тях е представена в настоящия ГДОС.   

4. 5. Шум – усл. 12.  Изпълняват се изискванията на условие 12.2. Прилага се инструкция за провеждане на собствени периодични измервания на показателите за шум на площадката на депото веднъж на 2 години. През отчетната 2019 г. не са извършвани наблюдения. Прилага се инструкция по усл. 12.2.3. за оценка на съответствието на установените еквивалентни нива на шум по границите на площадката на депото и в мястото на въздействие с разрешените такива. При прилагането на инструкцията не са констатирани несъответствия.  Документацията за извършените наблюдения на определените показатели и извършените оценки на съответствието се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ. Резултатите от извършените собствени периодични измервания на показателите за шум се представят в РИОСВ – гр. Варна в едномесечен срок от извършване на наблюденията. През отчетната 2019 г. не са получени жалби от живущи около площадката за наднормени нива на шума, излъчван в околната среда при експлоатацията на депото. 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване – усл. 13. Изпълняват се изискванията на усл. 13.1. Прилага се инструкция за периодична проверка за наличие на течове от тръбопроводи и обородуване, разпололожени на открито. Резултатите от прилагането на инструкцията се документират в Дневник по усл. 13.8.4. През отчетния период не са констатирани несъответствия. Осигурени са достатъчни количества сорбенти (млян варовик и кварцов пясък) за почистване на евентуални разливи на територията на депото. Не се допуска наличието на течности в резервоари, варели, технологично/пречиствателно 
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оборудване или тръбопроводи, от които са установени течове, до момента на отстраняването им. Не се извършва пряко или непряко отвеждане на вредни вещества в подземните води. Прилага се инструкция по усл. 13.4 за отстраняване на разливи от вещества/смеси, които могат да замърсят почвата или подземните води, и за третиране на образуваните отпадъци. Резултатите от прилагането на инструкцията се документират в Дневника по усл. 13.8.4. 
 Собствен мониторинг на подземни води - усл. 13.7.  Изпълняват се изискванията на условието. Извършва се собствен мониторинг на състоянието на подземните води в съответствие с Таблица 13.7.1. Не са извършвани пробовземания и анализи на подземни води от пиезометри С1, С2 и С5 с изискуемата честота поради липса на водно ниво в пунктовете. Подробна информация за резултатите от анализите е представена в Таблица 7 на Приложение 1 на настоящия ГДОС. Копия на протоколите от извършените анализи са представени в Приложение 6 на настоящия ГДОС. Разработен е план за собствен мониторинг на подземните води в района на депото, който е представен за съгласуване от БДУВЧР в постановения с усл. 13.7.1. срок. Планът е одобрен от Директора на БДУВЧР.  Прилага се инструкция по усл. 13.7.2. за периодична оценка на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води. При прилагането на инструкцията за отчетния период е констатирано, че измерените концентрации на замърсители в подземните води превишават постановените стойности за стандарт за качество на подземните води, както следва: 

 Анализи, извършени през първото шестмесечие: 

- мониторингов кладенец С3: измерени са наднормени стойности на електропроводимост,  перманганатна окисляемост, амониев йон, нитрати, сулфати, фосфати, флуориди и кадмий; 

- мониторингов кладенец С4: измерени са наднормени стойности на електропроводимост, перманганатна окисляемост, амониев йон, нитрати, сулфати, хлориди, фосфати, флуориди и кадмий; 

 Анализи, извършени през второто шестмесечие: 

- мониторингов кладенец С1: измерени са наднормени стойности на перманганатна окисляемост; 

- мониторингов кладенец С2: измерени са наднормени стойности на електропроводимост, амониев йон, нитрати, нитрити, сулфати,  фосфати; 

- мониторингов кладенец С3: електропроводимост, перманганатна окисляемост, амониев йон, нитрати, нитрити, сулфати,  фосфати, кадмий; 

- мониторингов кладенец С4: измерени са наднормени стойности на електропроводимост, перманганатна окисляемост, нитрати, сулфати, хлориди, фосфати и кадмий. Замърсяването на подземните води в района на площадката не е пряк резултат от експлоатацията на депото. Концентрации на вредни вещества над определените стандарти за качество на подземните води са измерени в проби подземни води, отбрани при изграждане на мониторинговите кладенци в хода на извършване на хидрогеоложките проучвания преди строителството на депото. Вероятна причина за влошеното състояние на подземните води в района е фактът, че теренът, върху който 



 

ГДОС за 2019 г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 393-Н0 / 2010 г. 
 

14 | с т р .  

 

е изградено депото, представлява бивша площадка за депониране на пиритна угарка – обект № 2 от Програмата за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, причинени до момента на приватизация на „Агрополихим” АД.    
 Документиране и докладване - усл. 13.8.  Изпълняват се изискванията на условието. Резултатите от собствения мониторинг на подземни води и от оценката на съответствието на концентрациите на вредни вещества в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на подземните води се съхраняват в отдел ЕКОЛОГИЯ и се предоставят на компетентните органи при поискване. Води се Дневник по усл. 13.8.4., в който се документират и резултатите от изпълнението на инструкциите по усл. 13.1. и усл. 13.4. За отчетния период не са констатирани несъответствия в резултат на дейността на инсталациите по усл. 2 на КР. 

5. ДОКЛАД ПО ИППСУКР – не се отнася.  

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ – усл. 16.  Към края на м. февруари 2019 г. в клетки 1 и 2 на депото са натрупани общо 
3 599 989 тона отпадъци (кумулативно от началото на експлоатацията като сухо вещество). С усл. 4, Таблица 4.1. на КР е разрешен общ капацитет на клетки 1 и 2 – 

3 600 000 тона депонирани отпадъци. Поради изчерпване на свободния обем, експлоатацията на клетки 1 и 2 е преустановена към 28.02.2019 г. Предприети са необходимите действия по реда на усл. 16.2 на КР. Изготвен е план за закриване дейностите на част от площадката на депото (клетки 1 и 2) в съответствие с изискванията на усл. 16.2 и 16.6 на КР, както и актуализиран проект за техническа и биологична рекултивация, съобразен с изискванията на Наредба № 6 за условията и 
изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и 
инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. Документацията е представена в РИОСВ – гр. Варна. Определена е приложимата процедура по реда на Глава шеста, раздел III от ЗООС и чл. 31 от ЗБР. След приключване на процедурата ще бъдат предприети необходимите правни и фактически действия за извършване на рекултивация и следексплоатационни грижи (в т. ч. мониторинг и контрол) на съответната част от депото.   

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

7.1. Предотвратяване и действия при аварии – усл. 14. Изпълняват се изискванията на усл. 14.1. Разработен е Авариен план, който е сведен до знанието на съответните отговорни длъжностни лица за изпълнение при необходимост.  В изпълнение изискванията на усл. 14.2. е изготвена оценка на възможността за изпускане в резултат на аварийна ситуация в канализацията (независимо дали производствена, повърхностна или др.) на опасни течни вещества, смеси или силно замърсени води, вкл. от гасене на пожар, която предвижда мерки за задържане на тези води/вещества/смеси в авариен обем на площадката на депото и последващото им третиране. 
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Изготвен е Дневник по усл. 14.3. за документиране на всяка възникнала аварийна ситуация. Дневникът се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ и се представя на компетентните органи при поискване.  Изготвена е инструкцията по усл. 14.4. с мерки за ограничаване или ликвидиране на последствията при залпови замърсявания на отпадъчните води в следствие на аварийни ситуации. През отчетния период не е възниквала необходимост от прилагането й. 
 Преходни и анормални режими на работа – усл. 15. Изпълняват се изискванията на условието. Прилага се инструкция за пускане и спиране на инсталацията по усл. 2., съдържаща необходимите мерки с оглед осигуряване протичането на оптимален режим на експлоатация на депото и документиране на продължителността на процесите по пускане и спиране. Документацията по изпълнение на условието се съхранява в отдел ЕКОЛОГИЯ. Изпълнява се План за собствен мониторинг при анормални режими на работа на инсталацията. Планът включва вида, количествата и продължителността във времето на извънредните емисии, метода на измерване и контрол и е утвърден от Изп. директор на Дружеството. За отчетния период не е възниквала необходимост от прилагане на Плана.    

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за 
които е издадено КР  През отчетната 2019 г. не са регистрирани оплаквания или възражения, свързани с дейността на депото.  

8. ДЕКЛАРАЦИЯ Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в Годишния доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно 
разрешително № 393-Н0 / 2010 г. на депо за неопасни отпадъци - «Депо за фосфогипс в местността «Дренака» с оператор «Агрополихим» АД – гр. Девня. Не възразявам срещу предоставянето от страна на РИОСВ, ИАОС или МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 
Изпълнителен директор  
                                     подпис:__________________                                  дата: 20.03.2020 г. 
                                  (инж. Кр. Бербенков)                           
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Таблици 1 ÷ 10 във формат съгласно образеца, 

утвърден със Заповед № РД-806 / 31.10.2006 г. на МОСВ  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Резултати от проведения мониторинг на 

метеорологичните данни 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Резултати от проведения мониторинг на обема 

на инфилтрата в ретензионния басейн 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Протоколи от проведения мониторинг на 

състава на инфилтрата в ретензионния басейн  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Резултати от проведения мониторинг на 

състоянието на тялото на депото  

 ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Протоколи от проведения мониторинг на 

подземните води 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ  

Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води  във водни обекти/канализация 

Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Таблица 6. Шумови емисии 

Таблица 7. Опазване на подземните води 

Таблица 8. Опазване на почви 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, 

за която е предоставено КР 
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Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ 

№ 
CAS 

номер 
Замърсител 

Емисионни прагове (колона 1) Праг за пренос на 
замърсители извън 

площадка  
(колона 2) 

Праг за пр-во, 
обработка или 

употреба 

(колона 3) 

във въздух  
(колона 1а) 

във води 

 (колона 1b) 

в почви 

(колона 1с) 

kg / y kg / y kg / y kg / y kg / y 

1#  Неметанови ЛОС не е приложимо(1) - - - - 

2# 124-38-9 Въглероден диоксид (СО2) не е приложимо(1) - - - - 

3# 74-82-8 Метан (СН4) не е приложимо(1) - - - - 

4# 7664-41-7 Амоняк (NH3) не е приложимо(1) - - - - 

5#  Общ фосфор - - - 
 

- 

 
- 

6#  Флуориди (като общ F) - - - 
 

- 

 
- 

7# 7440-43-9 Кадмий (Cd) - - - 
 

- 

 
- 

8# 7439-92-1 Олово (Pb) - - - 
 

- 

 
- 

9# 7439-97-6 Живак (Hg) - - - 
 

- 

 
- 

10# 7440-66-6 Цинк (Zn) - - - 
 

- 

 
- 

Забележка:  

(1) За определяне на емисиите на замърсители в атмосферния въздух е използвана актуализираната “Методика за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферния въздух (съгласно EMEP/CORINAIR 1997 и 2000 г., 3-то издание от м. септември 2004 г.)”. Обектът попада в категорията «Организирани депа за отпадъци” – код на процес (SNAP CODE) 090401. Нито едно от вредните вещества, определени в методиката за тази категория, не се емитира при експлоатацията на депото за фосфогипс. От площадката на депото се отделят единствено неорганизирани емисии на прах, за които няма определен емисионен фактор.   
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Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух -  не се отнася 

Параметър Единица 

НДЕ  
съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота  
на мониторинг 

Съответствие  
брой/% Непрекъснат мониторинг Периодичен мониторинг Всяка емисия, докладвана  в таблица 1, колона 1 

      прах/ФПЧ       други       

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

Смесен поток отпадъчни води (инфилтрат и повърхностни) от депо за фосфогипс в местността „Дренака“ Дебит на отпадъчните води 

m3/час  - - - - 

m3/ден  - - - - 

m3/година  - 1 910 m3/y - - 

МАРТ 

Параметър Единица ИЕО съгласно КР Резултати от мониторинг Честота на мониторинг Съответствие рН рН единици - 2,17 веднъж на 3 месеца - Фосфор общ mg/dm3 - 3325 веднъж на 3 месеца - Неразтворени вещества mg/dm3 - < 10 веднъж на 3 месеца - Сулфати mg/dm3 - 4275 веднъж на 3 месеца - Флуориди mg/dm3 - 2365 веднъж на 3 месеца - Кадмий mg/dm3 - 1,20 веднъж на 3 месеца - Електропроводимост  µS/cm - 12090 веднъж на 3 месеца - Олово  mg/dm3 - 0,2015 веднъж на 3 месеца - Цинк  mg/dm3 - 3,084 веднъж на 3 месеца - Живак  mg/dm3 - < 0,001 веднъж на 3 месеца - 

ЮНИ 

Параметър Единица ИЕО  съгласно КР Резултати от мониторинг Честота на мониторинг Съответствие рН рН единици - 1,91 веднъж на 3 месеца - Фосфор общ mg/dm3 - 3075 веднъж на 3 месеца - 
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Неразтворени вещества mg/dm3 - < 10 веднъж на 3 месеца - Сулфати mg/dm3 - 4225 веднъж на 3 месеца - Флуориди mg/dm3 - 1984 веднъж на 3 месеца - Кадмий mg/dm3 - 1,10 веднъж на 3 месеца - Електропроводимост  µS/cm - 10300 веднъж на 3 месеца - Олово  mg/dm3 - 0,082 веднъж на 3 месеца - Цинк  mg/dm3 - 3,614 веднъж на 3 месеца - Живак  mg/dm3 - < 0,001 веднъж на 3 месеца - 

СЕПТЕМВРИ 

Параметър Единица ИЕО  съгласно КР Резултати от мониторинг Честота на мониторинг Съответствие рН рН единици - 2,30 веднъж на 3 месеца - Фосфор общ mg/dm3 - 3000 веднъж на 3 месеца - Неразтворени вещества mg/dm3 - < 10 веднъж на 3 месеца - Сулфати mg/dm3 - 4818 веднъж на 3 месеца - Флуориди mg/dm3 - 2094 веднъж на 3 месеца - Кадмий mg/dm3 - 1,08 веднъж на 3 месеца - Електропроводимост  µS/cm - 14700 веднъж на 3 месеца - Олово  mg/dm3 - 0,085 веднъж на 3 месеца - Цинк  mg/dm3 - 3,529 веднъж на 3 месеца - Живак  mg/dm3 - < 0,001 веднъж на 3 месеца - 

ДЕКЕМВРИ 

Параметър Единица ИЕО  съгласно КР Резултати от мониторинг Честота на мониторинг Съответствие рН рН единици - 2,17 веднъж на 3 месеца - Фосфор общ mg/dm3 - 3250 веднъж на 3 месеца - Неразтворени вещества mg/dm3 - < 10 веднъж на 3 месеца - Сулфати mg/dm3 - 4102 веднъж на 3 месеца - Флуориди mg/dm3 - 1917 веднъж на 3 месеца - Кадмий mg/dm3 - 1,19 веднъж на 3 месеца - Електропроводимост  µS/cm - 12960 веднъж на 3 месеца - Олово  mg/dm3 - 0,097 веднъж на 3 месеца - Цинк  mg/dm3 - 3,395 веднъж на 3 месеца - Живак  mg/dm3 - < 0,1 веднъж на 3 месеца - 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци – не се отнася 

Отпадък Код 

Годишно количество, t 
Годишно количество 

 за единица продукт, t/t Временно 
съхранение на 

площадката 

Транспортиране - 

собствен транспорт/ 

външна фирма 

Съответствие 
Количества, 

определени с КР  

Реално 
измерено 

Количества, 

определени с КР  

Реално 
измерено 

       - - 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

Отпадък Код 
Оползотворяване на 

площадката 

Обезвреждане на 
площадката 

Име на външната фирма, 

извършваща операцията по 
оползотворяване/ 

обезвреждане 

Съответствие 

Отпадъци от реакции на основата на калций, различни от упоменатите в 06 09 03* (фосфогипс) 
06 09 04 - 

да /депониране D5/ 

35 311 t 

- да Утайки от други видове пречистване на промишлени отпадъчни води, различни от упоменатите в 19 08 13* 
19 08 14 - 

да /депониране D5/ 

3 187 t 

- да 

Таблица 6. Шумови емисии 

Място на измерването Ниво на звуково налягане в dB (А) 
Измерено през деня, dB (A) 

(0700 – 1900h) 
Съответствие Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.1 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.2 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.3 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.4 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.5 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.6 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.7 70   
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Място на измерването Ниво на звуково налягане в dB (А) 
Измерено през деня, dB (A) 

(0700 – 1900h) 
Съответствие Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.8 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.9 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.10 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.11 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.12 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.13 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.14 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.15 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.16 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.17 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.18 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.19 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.20 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.21 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.22 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.23 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.24 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.25 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.26 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.27 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.28 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.29 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.30 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.31 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.32 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.33 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.34 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.35 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.36 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.37 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.38 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.39 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.40 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.41 70   
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Място на измерването Ниво на звуково налягане в dB (А) 
Измерено през деня, dB (A) 

(0700 – 1900h) 
Съответствие Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.42 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.43 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.44 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.45 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.46 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.47 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.48 70   

Средно ниво на звуково налягане по измервателeн 
контур № 1 (Lср1) 

70   

Ниво на обща звукова мощност за контур № 1 (Lр1) не се нормира   

Средно ниво на звуково налягане по измервателeн 
контур № 2 (Lср2) 

70   

Ниво на обща звукова мощност за контур № 2 (Lр2) не се нормира   

Изчислено ниво на шума в мястото на въздействие – 

жилищна сграда в кв. Повеляново  55   

 

Място на измерването Ниво на звуково налягане в dB (А) 
Измерено през деня, dB (A) 

(1900 – 2300h) 
Съответствие Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.1 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.2 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.3 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.4 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.5 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.6 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.7 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.8 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.9 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.10 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.11 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.12 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.13 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.14 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.15 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.16 70   



 

ГДОС за 2019 г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 393-Н0 / 2010 г. 
 

24 | с т р .  

 

Място на измерването Ниво на звуково налягане в dB (А) 
Измерено през деня, dB (A) 

(1900 – 2300h) 
Съответствие Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.17 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.18 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.19 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.20 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.21 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.22 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.23 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.24 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.25 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.26 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.27 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.28 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.29 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.30 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.31 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.32 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.33 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.34 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.35 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.36 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.37 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.38 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.39 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.40 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.41 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.42 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.43 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.44 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.45 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.46 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.47 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.48 70   

Средно ниво на звуково налягане по измервателeн 
контур № 1 (Lср1) 

70   
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Място на измерването Ниво на звуково налягане в dB (А) 
Измерено през деня, dB (A) 

(1900 – 2300h) 
Съответствие 

Ниво на обща звукова мощност за контур № 1 (Lр1) не се нормира   

Средно ниво на звуково налягане по измервателeн 
контур № 2 (Lср2) 

70   

Ниво на обща звукова мощност за контур № 2 (Lр2) не се нормира   

Изчислено ниво на шума в мястото на въздействие – 

жилищна сграда в кв. Повеляново  50   

 

Място на измерването Ниво на звуково налягане в dB (А) 
Измерено през нощта, dB (A) 

(2300 – 0700h) 
Съответствие Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.1 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.2 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.3 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.4 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.5 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.6 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.7 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.8 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.9 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.10 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.11 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.12 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.13 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.14 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.15 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.16 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.17 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.18 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.19 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.20 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.21 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.22 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.23 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.24 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.25 70   
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Място на измерването Ниво на звуково налягане в dB (А) 
Измерено през нощта, dB (A) 

(2300 – 0700h) 
Съответствие Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.26 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.27 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.28 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.29 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.30 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.31 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.32 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.33 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.34 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.35 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.36 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.37 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.38 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.39 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.40 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.41 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.42 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.43 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.44 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.45 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.46 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.47 70   Екв. ниво на шума по измервателния контур – т.48 70   

Средно ниво на звуково налягане по измервателeн 
контур № 1 (Lср1) 

70   

Ниво на обща звукова мощност за контур № 1 (Lр1) не се нормира   

Средно ниво на звуково налягане по измервателeн 
контур № 2 (Lср2) 

70   

Ниво на обща звукова мощност за контур № 2 (Lр2) не се нормира   

Изчислено ниво на шума в мястото на въздействие – 

жилищна сграда в кв. Повеляново  45   



 

ГДОС за 2019 г. за изпълнение на дейностите, за които е предоставено Комплексно разрешително № 393-Н0 / 2010 г. 
 

27 | с т р .  

 

Таблица 7. Опазване на подземните води 

Показател 
Точка на 

пробовземане 

Стандарт за качество на 
подземните води 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

I шестмесечие II шестмесечие I шестмесечие II шестмесечие Водно ниво С1 - (1) 12,8 m веднъж на 6 месеца - - рН С1 ≥ 6,5 ≤9,5 - 7,18 веднъж на 6 месеца - да Електропроводимост С1 2000 µS сm-1 - 1023 веднъж на 6 месеца - да Перманганатна окисляемост С1 5 mg O2/l  - > 10 веднъж на 6 месеца - не Амониев йон С1 0,5 mg/l - 0,14 веднъж на 6 месеца - да Нитрати С1 50 mg/l - < 0,5 веднъж на 6 месеца - да Нитрити С1 0,5 mg/l - < 0,05 веднъж на 6 месеца - да Сулфати С1 250 mg/l - 38 веднъж на 6 месеца - да Хлориди С1 250 mg/l - 27 веднъж на 6 месеца - да Фосфати С1 0,5 mg/l - < 0,15 веднъж на 6 месеца - да Флуориди С1 1,5 mg/l - < 0,05 веднъж на 6 месеца - да Цианиди С1 50 µg/l - < 20 веднъж на 6 месеца - да Цинк С1 1,0 mg/l - 0,028 веднъж на 6 месеца - да Живак С1 1,0 µg/l - < 0,3 веднъж на 6 месеца - да Кадмий С1 5,0 µg/l - < 1,1 веднъж на 6 месеца - да Олово С1 10 µg/l - < 3 веднъж на 6 месеца - да 

        Водно ниво С2 - (1) 11,6 m веднъж на 6 месеца - - рН С2 ≥ 6,5 ≤9,5 - 6,74 веднъж на 6 месеца - да Електропроводимост С2 2000 µS сm-1 - 4893 веднъж на 6 месеца - не Перманганатна окисляемост С2 5 mg O2/l  - 4 веднъж на 6 месеца - да Амониев йон С2 0,5 mg/l - 13 веднъж на 6 месеца - не Нитрати С2 50 mg/l - 235 веднъж на 6 месеца - не Нитрити С2 0,5 mg/l - 1,15 веднъж на 6 месеца - не Сулфати С2 250 mg/l - 1984 веднъж на 6 месеца - не Хлориди С2 250 mg/l - 106 веднъж на 6 месеца - да Фосфати С2 0,5 mg/l - 6 веднъж на 6 месеца - не Флуориди С2 1,5 mg/l - 0,18 веднъж на 6 месеца - да Цианиди С2 50 µg/l - < 20 веднъж на 6 месеца - да Цинк С2 1,0 mg/l - 0,0213 веднъж на 6 месеца - да Живак С2 1,0 µg/l - < 0,3 веднъж на 6 месеца - да Кадмий С2 5,0 µg/l - < 1,1 веднъж на 6 месеца - да 
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Показател 
Точка на 

пробовземане 

Стандарт за качество на 
подземните води 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

I шестмесечие II шестмесечие I шестмесечие II шестмесечие Олово С2 10 µg/l - < 3 веднъж на 6 месеца - да 

        Водно ниво С3 - 7,0 m 6,0 m веднъж на 6 месеца - - рН С3 ≥ 6,5 ≤9,5 6,82 7,09 веднъж на 6 месеца да да Електропроводимост С3 2000 µS сm-1 7 860 6524 веднъж на 6 месеца не не Перманганатна окисляемост С3 5 mg O2/l  6,12 > 10 веднъж на 6 месеца не не Амониев йон С3 0,5 mg/l 93,6 1,32 веднъж на 6 месеца не не Нитрати С3 50 mg/l 293,33 428 веднъж на 6 месеца не не Нитрити С3 0,5 mg/l 0,190 0,67 веднъж на 6 месеца да не Сулфати С3 250 mg/l 4024,67 4732 веднъж на 6 месеца не не Хлориди С3 250 mg/l 79 86 веднъж на 6 месеца да да Фосфати С3 0,5 mg/l 69,1 125 веднъж на 6 месеца не не Флуориди С3 1,5 mg/l 2,3 < 0,05 веднъж на 6 месеца не да Цианиди С3 50 µg/l < 0,02 < 20 веднъж на 6 месеца да да Цинк С3 1,0 mg/l 0,2387 0,0153 веднъж на 6 месеца да да Живак С3 1,0 µg/l < 0,3 < 0,3 веднъж на 6 месеца да да Кадмий С3 5,0 µg/l 7,4 11 веднъж на 6 месеца не не Олово С3 10 µg/l  5 < 3 веднъж на 6 месеца да да 

        Водно ниво С4 - 2,1 m 1,8 m веднъж на 6 месеца - - рН С4 ≥ 6,5 ≤9,5 6,80 6,94 веднъж на 6 месеца да да Електропроводимост С4 2000 µS сm-1 9 222 8598 веднъж на 6 месеца не не Перманганатна окисляемост С4 5 mg O2/l  > 10 > 10 веднъж на 6 месеца не не Амониев йон С4 0,5 mg/l 14,3 0,5 веднъж на 6 месеца не да Нитрати С4 50 mg/l 673 105 веднъж на 6 месеца не не Нитрити С4 0,5 mg/l < 0,05 0,11 веднъж на 6 месеца да да Сулфати С4 250 mg/l 3 152 3889 веднъж на 6 месеца не не Хлориди С4 250 mg/l 1 051 332 веднъж на 6 месеца не не Фосфати С4 0,5 mg/l 61,5 40 веднъж на 6 месеца не не Флуориди С4 1,5 mg/l 6,47 < 0,05 веднъж на 6 месеца не да Цианиди С4 50 µg/l < 0,02 < 20 веднъж на 6 месеца да да Цинк С4 1,0 mg/l 0,1363 0,2613 веднъж на 6 месеца да да Живак С4 1,0 µg/l < 0,3 < 0,3 веднъж на 6 месеца да да Кадмий С4 5,0 µg/l 39,7 33 веднъж на 6 месеца не не Олово С4 10 µg/l 3,1 < 3 веднъж на 6 месеца да да 
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Показател 
Точка на 

пробовземане 

Стандарт за качество на 
подземните води 

Резултати от мониторинг Честота на 
мониторинг 

Съответствие 

I шестмесечие II шестмесечие I шестмесечие II шестмесечие 

        Водно ниво С5 - (1) (1) веднъж на 6 месеца - - рН С5 ≥ 6,5 ≤9,5 - - веднъж на 6 месеца - - Електропроводимост С5 2000 µS сm-1 - - веднъж на 6 месеца - - Перманганатна окисляемост С5 5 mg O2/l  - - веднъж на 6 месеца - - Амониев йон С5 0,5 mg/l - - веднъж на 6 месеца - - Нитрати С5 50 mg/l - - веднъж на 6 месеца - - Нитрити С5 0,5 mg/l - - веднъж на 6 месеца - - Сулфати С5 250 mg/l - - веднъж на 6 месеца - - Хлориди С5 250 mg/l - - веднъж на 6 месеца - - Фосфати С5 0,5 mg/l - - веднъж на 6 месеца - - Флуориди С5 1,5 mg/l - - веднъж на 6 месеца - - Цианиди С5 50 µg/l - - веднъж на 6 месеца - - Цинк С5 1,0 mg/l - - веднъж на 6 месеца - - Живак С5 1,0 µg/l - - веднъж на 6 месеца - - Кадмий С5 5,0 µg/l - - веднъж на 6 месеца - - Олово С5 10 µg/l - - веднъж на 6 месеца - - 

Забележка:  
(1) Не са установени водни нива в мониторинговите кладенци. 

Таблица 8. Опазване на почви – не се отнася 

Показател 

Концентрация в почвите  
(базово състояние) 

съгласно КР 
Пробовземна точка Резултати от мониторинг 

Честота на  
мониторинг 

Съответствие 
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Таблица 9. Аварийни ситуации 

Дата на 
инцидента 

Описание на инцидента Причини 
Предприети 

действия 
Планирани действия 

Органи, които са 
уведомени 

 

 
 

     

Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите, за която е 
предоставено КР 

Дата на 
оплакването/ 

възражението 

Приносител на оплакването Причини Предприети действия 
Планирани 
действия 

Органи, които са уведомени 

      

 


