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ТБО - Твърди битови отпадъци 

РД - Регионално депо 

РИОСВ - Регионална инспекция по околна среда и водите 

ИАОС - Изпълнителна агенция по околна среда 

БД - Басейнова дирекция 

ГК - Газови кладенци 

СУОС - Система за управление на околната среда 
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Въведение 

 

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

 
 

Община Бяла притежава Комплексно разрешително № 499–Н0/2014 г. и настоящият 

Годишен доклад по околна среда (ГДОС) се изготвя на основание чл. 125, ал. 1, т. 6 от 

ЗООС и Условие 5.10.1 от цитираното Комплексно разрешително, съгласно които 

Община Бяла се задължава да изготвя, публикува и представя ежегодно в РИОСВ – Русе и 

Басейнова дирекция Годишен доклад за изпълнението на дейностите, за които е 

предоставено Комплексно разрешително, в срок до 31 март на съответната година, 

следваща година, за която се отнася. 

 

Този Доклад е изготвен съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към 

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

„Методика за реда и начина за контрол на комплексни разрешителни и образец на 

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

разрешително”. 

Формата му дава възможност необходимата информация лесно да бъде прехвърлена 

в база данни, с помоща на които България да изпълни поетите ангажименти съгласно 

директивата за КПКЗ Решението за Европейски регистър на емисиите на вредни вещества 

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

емисии и трансфер на замърсявания (PRTR). 

 

Комплексното разрешително е издадено на основание чл. 120 ал. 1 от Закона за 

опазване на околната среда (ЗООС) и чл. 11 ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 

издаване на комплексни разрешителни. 

 

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

годишно докладване. 

Последователността на информацията, представена в Годишния доклад е в 

съответствие с цитирания по-горе Образец на годишен доклад. 
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1.1. Общи данни 

1.1.1. Наименование на инсталацията, за която е издадено комплексно 

разрешително (КР) 

 

Инсталации, които попадат в обхвата на т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС: 

1. „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две 

могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака”, 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; 

 

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

1. Инсталация за сепариране на отпадъци 

- балираща преса; 

2. Инсталация за компостиране на отпадъци (зелени отпадъци) 

- шредер 

 

1.1.2. Адрес по местонахождение на инсталацията: гр. Бяла, обл. Русе, м-ст „Трапито“ 

 
На картата по- долу е показано точното разположение на площадката където е изградена 

регионалната система за управление на отпадъците. 

 

 

1. Увод 
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Таблица: Опис на имота  

 
 

Имот 

№ 

Площ 

съгласн 

о скица 

на имота 

/дка/ 

Площ 

съгласно 

скица на 

ПУП-ПЗ 

/дка/ 

Местона- 

хождение на 

имота 

Начин на 

трайно 

ползване 

Собстве 

ност 

Документи 

за собстве- 

ност 

 

 
07603.2

11.960 

 

 
100,009 

 
 

100,009 

 

 
Местност 

„Трапито”, 

землище гр. 

Бяла, 

община 

Бяла 

 

 
Депо за 

битови 

отпадъци 

(сметище) 

 

 
Публична 

Общинс 

ка 

 

 

Община Бяла 

АОС 

№3404.12.12.

2017.г 

и скица 

№15-

58495/21.11.

2017г. 

 

 

 Партньори в Регионална система за управление на отпадъците в регион Борово 

(Бяла) са общините Борово, Ценово, Две Могили, Полски Тръмбеш и Опака, и Сдружение 

„Регионално сдружение за управление на отпадъците за ригеон Борово (Бяла, Област Русе)”.  

Община Полски Тръмбеш принадлежи към Област Велико Търново, намираща се 

в Северен централен район на България. Общините Бяла, Борово, Ценово, Две Могили 

принадлежат към Област Русе - Северен Централен район и Община Опака е разположена в 

Североизточна България, в област Търговище. 

Поради изоставане от първоначално планирания график за изграждане на 

Регионална система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област Русе), 

финансирано по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

третиране на отпадъци” на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” вследствие 

на сключен Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-С010/14.12.2012 г. и 

предприетите действия за отпускане на безвъзмездна помощ от Предприятието за управление 

на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на инвестиционен 

проект „Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово 

(Бяла, област Русе)” и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с 

републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура” тяхното 

строителство приключи през м. април 2019 год. С Разрешение за ползване № СТ-05-477 от 

12.04.2019 г. се разреши тяхното използване. Експлоатацията на съоръженията на „Регионално 

депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и 

Опака” стартира през на м. май 2019 год. 

 

 

 

 

 

 

 



„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака” 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2018г., за които е предоставено КР499/Н0/2014г. 

Страница 7 от 52 

 

 

 
  
Условия по КР №499-Н0/2014г. 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 се  уведомят 
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 Басейновата 
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 
замърсяването. За докладваният период 
няма установени ситуации за докладване. 

 Съгласно Условие 7.3. МОСВ и РИОСВ 

ще бъдат информирани за всяка 

планирана промяна в работата на 

инсталацията по Условие 2. При 

започване дейността на инсталацията през 

м. май 2019 г. същите са уведомени 

писменно. 
 

 

1.1.3. Регистрационен номер на КР 

Комплексно Разрешително №499-Н0/2014 г. 

1.1.4. Дата на подписване на КР: 14.08.2014 г. 

1.1.5. Дата на влизане в сила на КР: 2014 г, 

1.1.6. Оператор на инсталацията и притежател на разрешителното:  
 Община Бяла 

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

Община Бяла 

7100, гр. Бяла, пл. „Екзарх Йосиф I” № 1 

Тел.: 0817/ 72020 

Факс: 0817/74634 

е-mail: byala.rs@byala.bg 

1.1.8. Лице за контакт: 

Татяна Коцева, 

Директор Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“ 

Теодора Енева, 

Лаборант Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“ 

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

   Татяна Коцева, 

   Директор Общинско предприятие „Регионално депо Бяла“ 
   Тел.: 0878753152 

   Факс: 0817/74634 
   е-mail: depo@byala.bg 

      Теодора Енева, 

    Лаборант Общинско предприятие  „Регионално депо Бяла“ 

    Тел.: 0878753152 

    е-mail: depo@byala.bg 
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1.1.10. Кратко описание на всяка от дейностите/процесите, извършвани в инсталацията 

  На „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две могили, 

Ценово, Полски Тръмбеш и Опака” са изградени следните съоръжения за   обезвреждане и 

оползотворяване на отпадъците: 

 Клетка за депониране с площ от 16,06 дка с капацитет, съгласно КР №499-Н0/2014 

г. – 65 450 т. или 39 т/24ч.; 

 Инсталация за сепариране на отпадъци с проектен капацитет 4 т./час за работа 5 

дена седмично в една смяна на непълно работно време и годишен капацитет 6 800 т./ год. 

 Инсталация за компостиране на отпадъци (зелени отпадъци) с проектен капацитет 3000 

т/у или 12,5 т./24 ч. 

Технологичен процес: 

 

Регионалната система за управление на отпадъците включва депо за неопасни 

отпадъци, от което първоначално е изградена първа клетка, инсталация за механично 

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. Към изградените инсталации и съоръжения със спомагателна функция е 

следната моторизирана техника: мини челен товарач, два броя челни товарачи, компактор, 

товарен автомобил, обръщач на компостни купове, шредер и сито.  

Основният подход до депото е по второстепенният път от юг. Функционалното 

зониране е съобразено с технологичната последователност на процесите. Непосредствено след 

входа е зоната с административно-битова сграда, работилница за камиони и резервоар за 

противопожарни нужди. На север от нея е зоната на пречиствателната станция и площадката 

за вземане на проби. Преди да навлязат в зоната на инсталацията за сепариране и депото за 

неопасни отпадъци, камионите преминават през контролно-пропусквателен пункт и 

електронна везна. Инсталацията за сепариране с прилежащите й сгради – склад за продукция и 

трафопост и площадката за компостиране са на север. След тях е входът на клетките на депото. 

На излизане от депото, камионите преминават задължително през съоръжение за измиване на 

гуми. Факелът за биогаз, отделян от клетките на депото е предвиден да бъде на разстояние по-

голямо от 50м. от всички сгради, в съответствие с нормативните изисквания. 

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  

асфалтов път. Около клетките на депото е макадамов път за движение на верижната техника.  

Площадките на инсталацията за сепариране на постъпващите отпадъци, на 

инсталацията за компостиране и на пречиствателната станция са бетонова настилка, а на 

административно-битовата сграда е асфалтова. 

Сградите на територията на площадката на РДНО се разделят според функционалното 

им предназначение на: 

  - Производствени сгради - инсталация за сепариране на материали, навес за 

продукция, навеси на площадката за компостиране; 

 - Обслужващи сгради - административно-битова сграда, работилница и мивка за 

камиони, контролно-пропусквателен пункт и охрана; 

 - Спомагателни сгради – резервоар, пречиствателна станция за отпадъчни води, 

техническа сграда към пречиствателната станция за отпадъчни води, техническа сграда – 

обезводняване на утайки. 

Всички сгради са едноетажни. Сградите на инсталацията за ИСО, склада за готова 
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продукция,  навесите в зоната за компостиране, работилницата и мивка за камиони са метални 

халета. Всички останали сгради са с масивна конструкция и тухлени стени.  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 резервоарът за събиране на инфилтрат и пречиствателната станция за отпадъчни 

води – полувкопани. 

Обособен е зелен пояс по контура на цялата площадка 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. 

Смесено събраните битови отпадъци се транспортират до площадката на Регионалната 

система за управление на отпадъците със сметосъбираща техника. Същите преминават през 

електрона везна за отчитане на входящото количество отпадъци, където се извършва и 

визуалната им проверка, след което сметосъбиращата техника ги транспортира до зоната за 

приемане в инсталацията за механично сепариране/ инсталацията за компостиране на зелени 

отпадъци или към клетка 1 на депото. 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 1 на депото за депониране. 
    Технология на депониране включва: разтоварване, разстилане с уплатняване и 

запръстяване. 

Експлоатацията започва от Клетка 1. След като транспортното средство напусне зоната 

за сепариране, навлиза в района на клетката за депониране. В клетката се навлиза по вътрешен 

експлоатационен път, завършващ с обръщателна площадка. Транспортното средство 

разтоварва  отпадъците в края на обръщателната площадка. Депонирането започва от най 

ниската точка на клетката, като в началото компактора прибутва отпадъците от края на 

площадката към най-ниската точка на клетката, като оформя път от тях. Това се прави, за да не 

стъпва компактора върху дренажните тръби. След разтоварване на отпадъците се пристъпва 

към разстилането и уплътняването им  до достигане на проектна плътност на пластовете от 20-

30 см. Тези процесе се извършват върху определен работен участък за деня. С разриването и 

пробутването на отпадъците за деня се оформя пресечена пирамида с височина 2 м. и 

странични откоси с наклон 1:2,5. След завършването на даден хоризонт до проектната кота се 

насипва междинен изолационен слой от пръст или стабилизирана органична фракция от 

механично-биологично третиране с дебелина 15 см., които се компактират.  
Предназначението на този слой е да спре разнасянето във въздуха на по леки частици, 

да предотврати възникване и разпространение на пожари и подходяща среда за развитие на 

насекоми и гризачи. По този начин се оформят хоризонтите депонирани и уплатнени твърди 
битови отпадъци с височина 1 м. 

По проект е заложено изграждането на 6 вертикални кладенци за събиране на 

образуваното количество биогаз, като разстоянието между тях ще бъде най-малко 50 м. 

Сондажите ще бъдат с диаметър не по-малък от 80 см. През отчетния период не е започнало 

тяхното изграждане. 
                        Съоръжения: 

 Клетка за депониране;  

 Инсталация за сепариране; 

 Инсталация за компостиране на отпадъци (зелени отпадъци)  
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Изградени са спомагателни инсталации и съоръжения, които подпомагат дейностите по 

оползотворяване и обезвреждане на отпадъците и осигуряват изпълнение на изискванията за 

опазване на компонентите на околната среда. 

 Административно-битова сграда; 

 КПП; 

 Електронна везна; 

 Съоръжение за измиване на гуми; 

 Площадка за вземане на проби; 

 Рработилница 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); 

 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] 

 

Капацит

ет [t] 

1. „Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Бяла, 

Борово, Две Могили, Ценово, Полски 

Тръмбеш и Опака”, включващо: 

 Клетка 1; 

 

 

 

 
5.4 

 

 

 
39 

 
 

 

65 450 

2. Инсталация за компостиране на 

отпадъци (зелени отпадъци) 
 12,5t/24h;3 00

0t/y 

- 

Условие 4.2. Докладване 

 

Условия по КР №499-Н0/2014 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 

Прилага се инструкция. През отчетната  
2020 г. на Регионално депо са постъпили 
общо 13 861,575 т. Данните са посочени в 
Таблица 4.4.1. 

 

Условия по КР №499-Н0/2014 г. Докладване 
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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. 

Годишното количество депонирани 
отпадъци на Регионално депо за неопасни 
отпадъци за отчетната 2020 г. са 
представени в Таблици 4.4.2 от 
настоящия доклад. 
 

 

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

околната среда 

 

През докладвания период на „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Бяла, Борово, Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака” персонала в Общинско 

предприятие „Регионално депо Бяла“ отговаря за изпълнението на условията в Комплексно 

разрешително и организира необходимите действия за извършване на конкретните дейности 

по изпълнение на условията в Комплексното разрешително. 

 

1.1.13. РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията 

 

РИОСВ – Русе 

7000 гр. Русе, бул. „Придунавски” №20  

Тел: +359 82 820 772; +359 82 820 774 

Факс: +359 82 820 779 

e-mail: riosv@riosv-ruse.org 
 

1.1.14. Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията 

 

Басейнова дирекция „Дунавски район” с център Плевен гр. 

Плевен 5800 

ул. „Чаталджа” № 60  

тел: 064/885 100 

факс: 064/803 279 

email: bd_dr_pl@yahoo.com 

 

 

       Съгласно Условие №5 от Комплексното разрешително операторът е длъжен да прилага 

системата за управление на околната среда (СУОС), включваща следните елементи: 

 

2.1. Структура и отговорности: 

 

       Определен е персонала, който ще извършва конкретните дейности по изпълнение на 
условията в разрешителното и лицата, отговорни за изпълнение на условията в 
разрешителното, като са изготвени и актуализирани при възникнала необходимост всички 
изисквани с условията списъци. 
 
2.2. Обучение 

 

       През годината на докладване е определена необходимостта от обучения на персонала, като 

2. Система за управление на околната среда 

mailto:bd_dr_pl@yahoo.com
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за целта е изготвена годишна програма за обучение. Годишната програма е изпълнена. 
   
2.3. Обмен на информация 

 

       През отчетния период е поддържана актуална информация относно отговорните лица за 
изпълнение на условията в комплексното разрешително, както и актуален списък на органите, 
които трябва да бъдат уведомявани. Списъкът е съхраняван в административната сграда на ОП 
„Регионално депо Бяла“ и е достъпен за всички. 
 

2.4. Документиране 

 

       Операторът на Регионалното депо е осигурил списък с актуалната нормативна уредба по 

околна среда, заедно с пълните текстове на законови и подзаконови актове. Списъците, 

инструкциите и нормативните актове са съхранявани в административната сграда на ОП 

„Регионално депо Бяла“ и са на разположение на компетентните органи. 

 

2.5. Управление на документи 

 

       През отчетната 2020 г. са следени измененията на нормативната уредба, актуализирани са 

списъци при кадрови промени, изготвени са инструкции при работа. Актуалните документи, 

свързани с изпълнението на условията в КР се намират на разположение на персонала и на 

лицата, които ги прилагат. Всички инструкции, както и документи се съхраняват в 

администрацията на Регионалното депо. 

 

2.6. Оперативно управление 

 

       Оперативното управление се осъществява съгласно изискванията на КР. Изготвени са 

всички необходими инструкции за експлоатация и поддръжка, изисквани с разрешителното.  

 

2.7. Проверка и коригиращо действие 

    

     Извършва се периодична оценка на съответствията на стойностите на емисионните и 

технически показатели с определените в условията на разрешителното, която се отразява в 

протоколи.  

 

2.8. Предодвратяване и контрол на аварийни ситуации  

 

       За целите на предотвратяването на аварийни ситуации и контрол, е изготвен Авариен план 

на ОП „Регионално депо “. През годината на докладване не са възниквали аварийни ситуации  

и не е имало предпоставки за такива. 

 

2.9. Документиране 

  

       Изпълнението на условията относно съхраняването и документирането на данни от 

мониторинга, резултатите от оценките на съответствието, причини за несъответствия, 

преразглеждане и/или актуализация на инструкции и др. се изпълнява съгласно утвърдена 

номенклатура на делата. За прилагането на инструкциите са съставяни съответните записи под 

формата на протоколи, доклади и дневници. 

 

2.10. Докладване 
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       Притежателят на комплексното разрешително предоставя ежегодно в РИОСВ Годишен 

доклад за изпълнение на дейностите, за които е предоставено КР №499-Н0/2014 г. в 

определените срокове. Операторът предоставя при поискване от компетентните органи 

допълнителна информация в изпълнение на Условие 5.10.2. 

 

2.11. Актуализация на СУОС 

 

       През отчетната година не е извършвана актуализация на системата за управление на 

околната среда (СУОС), поради липса на обстоятелства за актуализирането и съгласно 

Условие 5.11.1. 

 

       През докладвания период (от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г.) „Регионално депо за 

неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и 

Опака” са използвани следните ресурси: 
 

 

       Има сключен Договор № Д-89 от 27.03.2019 год. между Община Бяла, РСУО-Борово/Бяла, 

обл. Русе/ и „Водоснабдяване и канализация-ООД“ – гр. Русе за използване на вода за 

производствени и битови нужди от „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, 

Борово, Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака“. Монтирано е измервателно 

устройство, като изразходваната вода се отчита ежемесечно. 

Таблица 3.1 

Източник на вода 

Годишна норма за ефективност при употребата 

на водата  

[m³/ еденица продукт] 

1. „Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Бяла, Борово, Две 

Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и 

Опака”, включващо: 

- Клетка 1; 
 

0.34 

Условия по КР №499-Н0/2014 г. Докладване 

Условие 8.1.6.1. Притежателят на 
настоящото разрешително да докладва 
ежегодно, като част от ГДОС, за 
количеството на използваната вода за 
производствени нужди, изразено като: 
- Годишна 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 докладвания период 2020 г. разхода на вода за 
производствени нужди се получава при  измиване 
ходовата част на сметосъбиращите МПС и при 
запълването на дезинфекционния трап. Прилага се 

инструкция за извършване на проверки на техническото 

състояние на водопроводната мрежа на площадката, 

установяване на течове и предприемане на действия за 

тяхното отстраняване. През 2020 год. са извършени  5 бр. 

проверки на водопроводната мрежа и не е установен теч. 

Има 2 аварийни теча на спукани тръби, откъдето е отчетено 

голямото количество изразходвана вода. Течът е отстранен 

своевременно от специализирана фирма. Съставени са 
съответните протоколи.  

3. Използване на ресурси 

3.1 Използване на вода 
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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. 

Условие 8.1.5.3. Притежателят на настоящото 
разрешително да прилага инструкция за оценка на 
съответствието на изразходваните количества вода 
за производствени нужди при работата на 
инсталацията по Условие 2 с определените в Условие 
8.1.2.Инструкцията да включва установяване на 
причините за несъответствията и за предприемане на 
коригиращи действия. Резултатите от изпълнението 
да се документират и съхраняват – На тримесечие се 
извършва оценка на съответствие на изразходваните 
количества вода за производствени нужди, съгласно 
тези определени в КР, за което се съставят съответните 
протоколи. Данните са посочени в таблица № 3.1.1. Не 
са установени несъответствия. 

 

Таблица 3.1.1. от Образец на годишен доклад за количествата използвана вода  

                                                                                                                          

Източник на вода 

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

годишно 

количество 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт 

Съот

ветст

вие 

 В и К мрежа, градски 

водопровод 

 Няма 

норма  0,34 m
3 
/t 

 

1387 

 

0,1 m
3 
/t  Да 

      

 

  Има сключен договор между „ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД–гр.Варна и ОП 

„Регионално депо Бяла“ за доставка на електрическа енергия. На депото има изградена една 

трансформаторна подстанция, като в нея се извършва захранване на обекта с 20 kV. За 

захранване на всички подобекти на площадката на депото е монтирано Главно 

разпределително табло. За резервно ел. захранване е монтиран трифазен дизелагрегат с 

мощност 275/250 kVА/ kVА. Монтирано е измервателно устройство, като ежемесечно се 

отчита изразходваното количество с фактури. 

Таблица 3.2 

Инсталация 

Годишна норма за 
ефективност при 

използване на 
електроенергия 

MWh/единица продукт 

1. „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 
Бяла, Борово, Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и 

Опака”, включващо: Клетка 1; 

0,045 
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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 на 

Притежателят на настоящото 
комплексно разрешително да прилага 
инструкция за оценка на съответствието 
на измерените/изчислените количества 
електроенергия с определените такива в 
Условие 8.2.1.1, в това число установяване 
на причините за несъответствията и 
предприемане на коригиращи действия за 
отстраняването им. Резултатите от 

3.2 Използване на енергия 
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количествата електроенергия с определените 
такива в условията на разрешителното, 
причините за документираните несъответствия 
и предприетите коригиращи действия. 

изпълнението на инструкцията да се 
документират. Прилага се инструкция, като 
ежемесечно се извършва оценка на 
съответствието на измерените количества 
електроенергия с определените такива, като 
резултатите се документират с протоколи. 
Данните са посочени в Таблица 3.2.1. 

Условие 8.2.2.3. Притежателят на 
настоящото комплексно разрешително да 
документира резултатите от 
изпълнението на инструкцията за 
експлоатация и поддръжка на 
„Пречиствателна станция за отпадъчни 
води, технически води, инфилтратни води и 
БФВ“, основен консуматор на 
електроенергия. През отчетният период 
ПСОВ не е функционирала поради високи 
летни температури на въздуха и липсата на 
дъжд са причина да не може да се отдели 
достатъчно количество инфилтрат за 
работата на пречиствателното съоръжение. 
По тази причина не е установено 

превишаване на консумацията на ел. енергия, 

съгласно установените норми в комплексното 

разрешително.  

 

Таблица 3.2.1. от Образец на годишен доклад за количествата използвана ел. енергия  

 

                                                                                                                                           

Електроенергия/  

Топлоенергия 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано количество за 

единица продукт за 2020г. 

Съответ

ствие 

Електроенергия  0,045 0,00831 /MWh/t 

депонирани отпадъци/ 
 

 Да 

 

Таблица 3.3.1 

Суровини Годишно 

количество 

съгласно 

КР 

Количество 

за единица 

продукт 

съгласно 
КР 

Употребено 

годишно 

количество 

Количество 

за единица 

продукт 

Съответств

ие 

 Няма 
изискване 

Няма 
изискване 

- - - 

 

Таблица 3.3.2                                                                                              

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество 

съгласно 

КР 

Количество за 

единица продукт 

съгласно 
КР 

Употребе

но 

годишно 

количест

во 

Количество 

за единица 

продукт 

Съотве

тствие 

3.3. Използване на суровини, спомагателни материали и горива 
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Земни маси Няма изискване Няма изискване 0 0 да 

Натриев хипохлорид Няма изискване Няма изискване 0,06 т. 0,0043 т./т. 
депониран 
отпадък 

да 

Грес Няма изискване Няма изискване 0,005 т. - да 

Н3РО4-Фосфорна 

киселина 
Няма изискване Няма изискване 0 0 да 

Натриева основа /сода 

каустик/ 
Няма изискване Няма изискване 0 0 да 

Активен въглен /сухо  

вещество/ 
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 

Съответ

ствие 

Дизелово гориво Няма 
изискване 

Няма 
изискване 

21 378.86 л. 1,542 л./т. отпадък да 

 

 Единственото условие в КР, свързано с използването на суровини, спомагателни 

материали и горива е Условие 8.3.1.1.1., което гласи: Притежателят на настоящото 

разрешително да съхранява на площадката и да представя при поискване на РИОСВ копие 

от информационни листове за безопасност на използваните опасни химични вещества и 

смеси, спомагателни материали и горива. В административната сграда се съхраняват всички 

информационни листове за безопастност на използваните опасни химични вещества. 
 

 
 

През отчетният период  са съхранявани суровини, спомагателни материали, горива и 
продукти, съгласно КР. Всички спомагателни материали се съхраняват в оригиналните им 
опаковки в склад.  

Складовото помещение, където се съхраняват материалите, притежава подова и 
странична изолация, недопускаща просмукване на води или други течности в почвата под 
склада и нямат връзка с канализацията.  

 При приготвяне на разтворите с определена концентрация не се допуска разлив на 
дезинфектанти.  

 Не се превишава концентрацията на дезинфекционните разтвори с цел предотвратяване 
на замърсяване на околната среда.  

Дизеловото гориво се съхранява в специална цистерна разположена на територията на 
площадката, като са спазени всички законови изисквания за работа и пожарна безопастност.  

 
 Условия по КР №499-Н0/2014 г. Докладване 

3.4. Съхранение на суровини, спомагателни материали, горива и продукти 
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Условие 8.3.3.1. Притежателят на настоящото 
разрешително да докладва, като част от ГДОС 
данни от извършените проверки съгласно 
Условие 8.3.1.3., включващи: 
- брой и обект на извършените проверки; 
- брой установени несъответствия; 
- причини за несъответствие; 
- предприетите коригиращи действия. 

Прилага се инструкция за поддръжка, като 
през докладвания период 2020 г. са 
извършени 3 проверки, съгласно Условие 
8.3.1.3., като са проверени 4 обекта и са 
съставени съответните протоколи. Не са 
установени несъответствия.  

 

 

 „Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две Могили, 

Ценово, Полски Тръмбеш и Опака”  е въведено в експлоатация с Разрешение за ползване 

№ СТ-05-477 от 12.04.2019 г., и започва да функционира през м. май 2019 г.  През 2020 г. 

няма изградени кладенци за събиране на биогаз. Предстои изграждането им. Няма изградени 

филтърни ръкави за пречистване на отпадъчни газове на „Участък за приемане на отпадъци“ 

и „Участък за механична сепарация“, тъй като сградите са от типа метални халета и не са 

затворени. Няма изградена инсталация за изгаряне на биогаз, поради което няма посочени 

стойности от мониторинг на работа на инсталацията съгласно Условие 9.1.2 от КР.  
 

 

За отчетния период Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, 

Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака включва три броя клетки, от които е 

изградена само клетка №1. Експлоатацията и започва през м. май 2019 г. 

Докладваните емисии през 2020 год. се отнасят само за клетка 1. 

Изчисляването на емисиите е извършено по методика UNECE/EMER, посредством 

следната формула: 
             Х*ЕF = E, където: 

            „Х“ – е количеството на депонираните отпадъци в тонове; 

            „ЕF“ – е емисионен фактор; 

            „Е“ – е годишното количество на изпуснатите замърсители в килограми. 

 

  Емисионните фактори на замърсителите са посочени в група 091004 от ръководство 

CORINAIR – 94, както следва в таблицата по-долу: 
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Емисии на замърсители ЕF в kg/Mg 

Въглероден диоксид (CO2) 185,0 

Метан (CH4) 92,0 

Неметанови летливи органични съединения 

(NMVOC) 

0,04 

Амоняк (NH3) 3,2 

4. ЕМИСИИ НА ВРЕДНИ И ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА В ОКОЛНАТА СРЕДА 

4.1 Доклад по Европейския регистър на емисиите на вредни вещества (ЕРЕВВ) И PRTR 
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Условие 9.6.1.4. 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: 9070,701 т.  

Емисиите на СО2  са:  9070,701 Mg.185,0 

kg/Mg =1678079,685 Mg  

 Емисиите на СH4  са:  9070,701 Mg . 92,0 

kg/Mg = 834504,492 Mg  

Емисиите на NMVOC  са:  9070,701 Mg . 

0,04 kg/Mg = 362,828 Mg  

Емисиите на NH3  са:  9070,701 Mg . 3,2 

kg/Mg = 29026,243 

Данните са посочени в Приложение 1, Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR. 
 
 

За докладвания период няма действащи източници на емисии на вредни вещества в 

атмосферния въздух от 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 9.2.5. 

 

Изпускащо 

устройство 

пореден № 

Източник на 

отпадъчни 

газове 

Пречиствател

но съоръжение 

Максимален 

дебит на 

газовете 

(Nm
3
/h) 

Височина на 

изпускащото 

устройство 

(m) 

К1 
Инсталацията за 
изгаряне на биогаз 

- 958,5 9 

           

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

въздух.  

 

Ежедневно през докладвания период 2020 г. „Регионално депо за неопасни отпадъци 

за общините Бяла, Борово, Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака”  в края на 

работния ден на съответния дневен работен участък на Клетка 1 е извършвано запръстяване 

При високи температури на въздуха същата се оросява чрез оросителната система за 

ограничаване на емисиите от прахообразни вещества. Извършвани са периодични проверки 

за наличие на неорганизирани емисии, като не са констатирани несъответствия. 

 

 

 

 

 

 

4.2. Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух. 
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Условия по КР №499-Н0/2014 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, в съответствие 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 
(ДВ, бр. 80/2013 г.) и изискванията на 
Европейски регистър за изпускането и преноса 
на замърсителите (EРИПЗ). 

 През м.май 2019 г. започва функционирането  на 

„Регионално депо за неопасни отпадъци за 

общините Бяла, Борово, Две Могили, Ценово, 

Полски Тръмбеш и Опака”. През 2020 г. не е 

започнало изграждане на кладенци за улавяне на 

отделяния биогаз. Условие 9.6.2.1 и 9.6.2.5 са 

неприложими. 
 Няма изградени изпускащи устройства-филтърни 
ръкави на участъци за механична сепарация и  на 
инсталация за компостиране на отпадъци /зелени 
отпадъци/, тъй като сградите са отворени, тип 
метални халета. На площадката всички дейности се 
извършват по начин, недопускащ 
разпространението на миризми извън границите на 
производствената площадка. Не са постъпвали 
оплаквания за миризми в резултат дейностите, 
извършвани на площадката през отчетната година. 
Води се дневник за наличие на неорганизирани 
емисии и емисии на интензивно миришещи 
вещества. По време на високите летни температури 
е извършвано обилно оросяване на клетка №1. В 
края на работният ден се запръстява работния 
участък. 

 
 

 

Условия по КР №499-Н0/2014 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 6.17. 

Замърсители  

Годишно 

количество 

замърсител  

Количество 

емитиран 

замърсител за 

един тон 

депониран 

отпадък  

Въглероден 

диоксид (СО2)   1678079,685 185 

Метан (СН4)   834504,492 92 

Неметанови 

летливи 

органични 

съединения 

(NMVOC)          362,828 0,04 

 Амоняк (NH3)  

  

      29026,243 

 3,2 

  Количеството депонирани отпадък за 

докладвания период е  9070,701 т. 
 

 

  
 На територията на депото ще се формират следните потоци отпадъчни води: 

- Технически отпадъчни води от съоръжението за измиване на гуми; 

4.3. Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 
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- Технически отпадъчни води от работилница; 
- Отпадъчни технологични води от съоръжение за биологично третиране на 

растителни отпадъци, в т.ч незначителни количества инфилтрат от компостиране и от сграда 
уплатняване на утайки; 

- Отпадъчни технически води от съоръжение за сепариране на материали; 
- Инфилтратни води от клетката на депото; 
- Битово-фекални отпадъчни води от площадката; 
- Повърхностни атмосферни води от терени в депото, незаети с отпадъци и  

стопанския двор, води от околните терени.  
 

  
Условия по КР №499-Н0/2014 г. Докладване 

Условие 10.1.1.6.4. 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. 

На площадката на депото има изградени 

съгласно КР две пречиствателни съоръжения 

– ПСОВ и 1 бр. каломаслоуловител за 

производствени отпадъчни води от 

съоръжение за измиване на гуми. През 

отчетната година ПСОВ не е функционирал 

поради следните причини:  недостатъчното 

технологично време за отделяне на 

инфилтрат - дейността на депото започва 

през м.май 2019 год.; високи летни 

температури на въздуха и липсата на дъжд са 

причина да не може да се отдели достатъчно 

количество инфилтрат за работата на 

пречиствателното съоръжение. Минимални 

количества производствени, инфилтратни и 

битово-фекалните отпадъчни води се 

съхраняват в буферния басейн преди 

пречиствателната станция. Не са изпълнявани 

дейности, предвидени в КР. По тази причина 

не са извършвани проверки на съответствие 

на стойностите на контролираните 

параметри за пречиствателното съоръжение-

ПСОВ. 
Прилага се инструкция за поддържане на 

оптималните стойности на технологичните 

параметри. Ежемесечно са извършвани проверки 

на каломаслоуловителя от съоръжението за 

измиване на гуми. Резултатите са 

документирани и  се съхраняват съгласно 

изискванията на КР. Не са установени 

несъответствия. 

 

Съгласно комплексното разрешително (КР), Условие 10.1.3. по време на експлоатацията 

на депото и след неговото закриване, в срок не по-кратък от 30 години, ще се извършва 

мониторинг на метереологичните данни за определяне инфилтрата на депото, съгласно 

Таблица 10.2.1. 

 

Таблица 10.2.1. 
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№ 

 

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 

 

През отчетната 2020 г. мониторингът на метеорологичните данни  по Таблица 10.2.1. от КР е 
извършван ежедневно по данни на най-близката хидрометеорологична станция на НИМХ – 

БАН. Данните се записват и съхраняват в дневник в електронен формат в административната 

сграда на депото.  

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 в ретензионния басейн, съгласно 

изискванията посочени в Таблица 10.1.3.2. Извършено е  1 пробовземането и анализа е 

извършен от акредитирана лаборатория – „Регионална лаборатория Велико Търново-05 към 

ИАОС, с която има сключен договор. 

 

Таблица 10.1.3.2. Анализ на обема и състава на поток инфилтрирани отпадъчни 

води. Точки на пробовземане: 

1. Пункт за мониторинг № 20 обозначен в Приложение II.9.2-1 от Заявлението: 

- ТП М1 - с географски координати: 43°28'51.150''N, 25°44'29.266''E; 

 2. Пункт за мониторинг № 21 обазначен в Приложение II.9.2-1 от Заявлението: 

- ТП М2 - с географски координати: 43°28'56.490''N, 25°44'32.187''E; 

 

 

 
 

Показател 

Честота на 

пробовземане по 

време на 

експлоатацията на 

депото 

Честота на 

пробовземане 

слуд зякриване 

на депото засрок 

не по кратък от 

30 години 

 

Примерен 

метод/проц

едура за 

анализ 

Обем на инфилтрата   Веднъж месечно Веднъж годишно - 

Активна реакция Веднъж на шест месеца Веднъж годишно ISO 10523 

Неразтворени вещества Веднъж на шест месеца Веднъж годишно БДС 17.1.4 04 

Общ органичен 

въглеводород 

Веднъж на шест месеца Веднъж годишно - 

Сулфати Веднъж на шест месеца Веднъж годишно - 

Хлориди Веднъж на шест месеца Веднъж годишно БДС 17.1.4.24 

Фосфор Веднъж на шест месеца Веднъж годишно БДС EN 1189 

Хлор Веднъж на шест месеца Веднъж годишно - 

Флуор Веднъж на шест месеца Веднъж годишно - 

Феноли Веднъж на шест месеца Веднъж годишно ISO 6439 

Олово Веднъж на шест месеца Веднъж годишно ISO 8288 
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Мед  Веднъж на шест месеца Веднъж годишно ISO 8288 

Живак Веднъж на шест месеца Веднъж годишно ISO11969 

Арсен Веднъж на шест месеца Веднъж годишно ISO11969 

Никел Веднъж на шест месеца Веднъж годишно ISO 8288 

Кадмий Веднъж на шест месеца Веднъж годишно ISO 8288 

Цинк Веднъж на шест месеца Веднъж годишно ISO 8288 

Желязо Веднъж на шест месеца Веднъж годишно ISO 6332 

Нефтопродукти Веднъж на шест месеца Веднъж годишно ISO 9377-2 

Азот нитритен Веднъж на шест месеца Веднъж годишно БДС EN 26777 

Азот нитратен Веднъж на шест месеца Веднъж годишно БДС ISO7890-3 

   

     В КР няма посочени индивидуални емисионни ограничения на производствените води. 

През 2020 г. е възложено замерване на минимално образувано количество на акредитирана 

лаборатория - Регионална лаборатория Велико Търново-05 към ИАОС. За базови данни се 

използват резултатите от 2019 г. / Таблица 10.1.3.2.1. /. 

 

Таблица 10.1.3.2.1 - Анализ на обема и състава на поток инфилтрирани отпадъчни 

води. 

           Пункт № 20 с географски координати В 43  28  51,150  и L 025  44   29,266  , съгласно 

Протокол от изпитване № 05-0496 от 28.09.2020 г.  

 

                                                                                                         

Параметър 

  НДЕ, 
Резултати от 

мониторинг 
Честота на мониторинг 

Съответ 

ствие 
Единица 

съгласн

о КР 

Активна реакция рН - - 8,63±0,04 Веднъж на шест месеца - 

Неразтворени 

вещества 
mg/dm

3
 - 26±1 

Веднъж на шест месеца - 

Сулфати  mg/dm
3
 - 52,2±2,1 Веднъж на шест месеца - 

Хлориди mg/dm
3
 - 1053±32 Веднъж на шест месеца - 

Общ фосфор/ като Р/ mg/dm
3
 - 1,74±0,07 Веднъж на шест месеца - 

Феноли mg/dm
3
 - 0,015±0,002 Веднъж на шест месеца - 

Желязо (общо) mg/dm
3
 - 1,95±0,23 Веднъж на шест месеца - 

Азот нитратен mg/dm
3
 - 3,35±0,13 Веднъж на шест месеца - 

Азот нитритен mg/dm
3
 - 2,98±0,09 Веднъж на шест месеца - 

Олово mg/dm
3
 - 0.0039±0,0004 Веднъж на шест месеца - 

Мед mg/dm
3
 - 0.019±0,002 Веднъж на шест месеца - 

Арсен mg/dm
3
 - 0,097±0,005 Веднъж на шест месеца - 

Никел mg/dm
3
 - 0,071±0,003 Веднъж на шест месеца - 

Кадмий mg/dm
3
 - 0,00026±0,00003 Веднъж на шест месеца - 

Цинк mg/dm
3
 - 0,087±0,004 Веднъж на шест месеца - 

Общ органичен 

въглерод 
mg/dm

3
 - 136±8 

Веднъж на шест месеца - 

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

Азот амониев mg/dm
3
 - 2,98±0,09 Веднъж на шест месеца  

Общ азот mg/dm
3
 - 17,5±1,2 Веднъж на шест месеца - 

ХПК mg/dm
3
 - 968±126 Веднъж на шест месеца - 

БПК5 mg/dm
3
 - 174±26 Веднъж на шест месеца - 
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Нефтопродукти mg/dm
3
 - <0,3* Веднъж на шест месеца - 

 

    Поради създалата се епидимиологична обстановка във връзка със KOVID-19 през 2020 год. за 

първото шестмесечие не е извършван мониторинг на отпадъчни води. Извършено е само едно 

лабораторно изследване на отпадъчни води през м. август.  

     Поради високите летни температури и липсата на инфилтрат в Пункт № 21 с координати - В 

43 28  56.490  и   25 44   32.187    не е извършено пробовземане. 

  

     Съгласно Условие 10.3.1.1. по КР №499-Н0/2014 г. Притежателят на настоящото 

разрешително да зауства смесен поток повърхностни води от територията на депото, дъждовни 

води от стопанския двор, повърхностни води от околните терени-изток и запад /охранителни 

канавки/ в дере, единствено при спазване на изискванията, посочени в Таблица 10.3.1.1. Не се 

разрешава отвеждането на води с друг характер през охранителните канавки и заустването им в  

дере. Точка на заустване Т3 №1 –дере, с географски координати: В 43°28'48.79'', L 25°44'27.61'' 

и точка на пробовземане: В 43°28'49.49'', L 25°44'27.89''. 

 

Таблица 10.3.1.1. Име на водоприемника – дере: 

 

Показател Индивидуални емисионни ограничения  

рН 6,0 – 8,5 

Неразтворени вещества  50 mg/dm
3
 

Перманганатна окисляемост 30 mg/dm
3
 

БПК5 15 mg/dm
3
 

ХПК 70 mg/dm
3
 

Обща твърдост  10 мгекв/ dm
3
 

Хром (общ) 0.55 mg/dm
3
 

Мед 0.1 mg/dm
3
 

Никел 0.2 mg/dm
3
 

Олово 0.05 mg/dm
3
 

Цинк 5.0 mg/dm
3
 

Желязо 1.5 mg/dm
3
 

Манган 0.3 mg/dm
3
 

Хлорни йони 300 mg/dm
3
 

Сулфатни йони 300 mg/dm
3
 

Азот нитритен 0.04 mg/dm
3
 

Азот нитратен 10 mg/dm
3
 

Азот амониев 2.0 mg/dm
3
 

Фосфати (РО4) 1.0 mg/dm
3
 

Разтворен органичен 

въглерод 

12 mg/dm
3
 

 

Таблица 10.3.3.4 Име на водоприемника-дере. 

 

Параметър 

Честота на 

мониторинга за 

периода на 

експлоатация на 

депото 

Честота на мониторинга 

след закриване на 

депото за срок не по-

кратък от 30 години 

Приерен метод/ 

техника на анализ 

Обем на 

повърхностните води 
Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца   
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pH Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца БДС 17-1.4.27 

Неразтворени вещества  Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца БДС 17.1.4 04-8, т.2 

Перманганатна 

окисляемост 
Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца БДС 17.1.4.16 

БПК5 Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца БДС 17.1.4.04 

ХПК Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца БДС 17.1.4.02-72 

Обща твърдост  Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца БДС 17.1.4.05-80 

Хром (общ) Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца ISO 9174 

Никел  Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца ISO 8288 

Мед Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца ISO 11969 

Желязо Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца ISO 6332 

Манган  Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца ISO 8288 

Олово Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца ISO 8288 

Цинк Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца ISO 8288 

Хлорни йони Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца БДС 17.1.4.24-80 

Сулфатни йони Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца БДС 17.1.4.03-77 

Фосфати (РО4)  Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца ISO 7890-3 

Азот нитритен Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца БДС EN 26777 

Азот амониев  Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца БДС ISO 7890-3 

Азот нитратен Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца   

Разтворен органичен 

въглерод 
Веднъж на три месеца Веднъж на шест месеца ISO 9174 

 

 
  Условия по КР №499-Н0/2014 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 10.3.1.1. към Условие 10.3.1.1. 
Като част от ГДОС да се докладва за: 
- Брой на извършените проверки; 
- Установени несъответствия; 
- Предприети коригиращи действия/планирани 
коригиращи действия. 

Изготвени са и се прилагат съответните 

инструкции.За докладваният период 

2020 г. през първото тримесечие поради 

епидемиологичната обстановка във 

връзка с COVID-19 не беше възможно 

извършването на лабораторен анализ на 

смесен поток повърхностни и дъждовни 

води.  През третото тримесечие не е е 

извършен лабораторен анализ поради 

продължителното засушаване и липсата 

на валежи. Извършени са само 2 

лабораторни анализа от акредитирана 

лаборатория РЛ-Велико Търново към 

ИАОС, които са отразени в Протоколи 

от изпитване №№ 05-0149/12.06.2020г. и 

05-0713/29.12.2020г. Резултатите са 

посочени в Таблица 3 на Приложение 

№1. Прилага се инструкция за оценка на 

съответствието на резултатите от 

мониторинга с индивидуални емесионни 

ограничения, няма несъответстви. 

Извършват се проверки ежеседмично, 

като резултатите се документират в 

дневник. Редовно се почистват 
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охранителните канавки, ревизионните 

шахти, както и тяхното промиване. През 

докладваният период не е извършвано 

заустване във воден обект или 

канализационни инсталации на 

производствени отпадъчни води. 

 
 

Условия по КР №499-Н0/2014 г. Докладване 

Условие 10.4.3. Притежателят на настоящото 
разрешително да докладва като част от 
съответния ГДОС обобщена информация за 
резултатите от мониторинга по Условие 10.1.3.1. 
и Условие 10.3.1.1. 
 

Извършен е мониторинг на 
метеорологичните показатели на 
площадката на депото, определени в 
Таблица 10.2.1. от КР, като данните са 
събирани ежедневно и се записват в 
дневник в електронен формат, който се 
съхранява в административната сграда 
на депото. Извършен е мониторинг на 
зауствания смесен потока повърхностни 
и дъждовни води от акредетирана 
лаборатория-Регионална лаборатория-05 
към ИАОС. Резултатите са отразени в 
Протоколи от изпитване, който се 
съхранява в административната сграда 
на депото. Копия от протоколите са 
изпратени на РИОСВ-Русе. 

 

Условия по КР №499-Н0/2014 г. Докладване 

Условие 10.4.4. Притежателят на настоящото 
разрешително да докладва като част от 
съответния ГДОС резултатите от инструкциите 
по Условие 10.3.3.2. и Условие 10.3.3.3. от 
настоящото разрешително. 

Няма техническа възможност за 
монтиране на разходомерно устройство 
за измерване обема на заустваните 
повърностни води от площадката на 
депото. В изпълнение на Условие 
10.3.3.5 е представена декларация за 
изчисляване на дължимата такса по 
чл.194б от Закона за водите в БДДР-
Плевен и е платена е такса в размер на 
7.19лв. Прилага се инструкция и 
проверка за съответствие на измерените 
стойности на концентрациите на вредни 
и опасни вещества в повърхностните 
води, като се предприемат коригиращи 
действия.  

 

 

Условия по КР №499-Н0/2014 г. Докладване 

Условие 10.4.6. Притежателят на настоящото 
разрешително да докладва замърсителите, 
включително пренос извън площадката на 
замърсители в отпадъчните води, предназначени 
за преработка, за които са надвишени пределните 
количества, посочени в Приложение II на 
Регламент № 166/2006 на Европейския парламент 
и на Съвета от 18 януари 2006г., относно 
създаването на Европейски регистър за 

През докладвания период няма зауствани 
отпадъчни води, предназначени за 
преработка. Съгласно КР №499-Н0/2014 г. 
не се разрешава заустване на отпадъчни 
води след ПСОВ в повърхностен воден 
обект и/или канализационни системи. 
Извън площадката се заустват във 
водоприемник-сухо дере само 
повърхностни и дъждовни води от 
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изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ). територията на депото и околните терени. 
През докладваният период не е имало 
аварии и залпови изпускания на 
отпадъчни води във водоприемник-дере. 
Поради този факт не са изчислявани и 
докладвани количества на замърсители в 
отпадъчни води, предназначени за 
преработка спрямо ЕРИПЗ. 
 

 

Условия по КР №499-Н0/2014 г. Докладване 

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

Неприложимо. 

 
 

            

Управлението на отпадъците на Регионално депо за неопасни отпадъци за общините 

Бяла, Борово, Две могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака се осъществява при спазване на 

действащото екологично законодателство и КР №499-Н0/2014 г.  

Количествата на всички приемани на площадката отпадъци се документират в 

отчетни книги по образец, съгласно Наредба №1/04.06.2014г. за реда и образците, по които 

се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публични регистри“. 

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 количество за един 

тон депонирани отпадъци. За отчетният период на РДНО, приетите отпадъци са посочени в 

Таблица 4.4.1 са показани по видове. 

Таблица 4.4.1 Приети отпадъци по видове на РДНО 

                                                                                                                                                          2019 г. 

Община/Фирма 
Смесен битов отпадък 

Производствен 

отпадък 

Строителни 

отпадъци 

Биоразградими 

/зелени/ 

отпадъци 

Код на 

отпадъка 
тон 

Код на 

отпадъка 
тон 

Код на 

отпадъка 
тон 

Код на 

отпадъка 
тон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Община Бяла 20 03 01 2899,01 -  -  17 01 07 140,84 20 02 01 92,53 

Община Борово 20 03 01 928,59 -  -  -  -  -  -  

Община Две могили 20 03 01 1751,28 -  -  -  -  -  -  

Община Ценово 20 03 01 506,7 -  -  -  -  -  -  

Община Полски 

Тръмбеш 20 03 01 2128,22 -  -  -  -  -  -  

Община Опака 20 03 01 558,7 -  -  -  -  -  -  

"Олива" АД -  -  10 01 03 63,4 -  -  -  -  

ОБЩО:     9069,27 т.   8772,5   63,4   140,84   92,53 

4.4. Управление на отпадъците 
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                                                                                                                           2020 г. 

Община/Фирма 
Смесен битов отпадък 

Производствен 

отпадък 

Строителни 

отпадъци 

Биоразградими 

/зелени/ отпадъци 

Код на 

отпадъка 
тон 

Код на 

отпадъка 
тон 

Код на 

отпадък

а 

тон 
Код на 

отпадъка 
тон 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Община Бяла 20 03 01 4476,728 -  -  17 01 07 244,400 20 02 01 117,920 

Община Борово 20 03 01 1219,100 -  -  -  -  -  -  

Община Две могили 20 03 01 2403,140 -  -  17 01 07  15,137 20 02 01 115,600 

Община Ценово 20 03 01 938,040 -  -  -  -  -  -  

Община Полски 

Тръмбеш 20 03 01 3426,780 -  -  -  -  -  -  

Община Опака 20 03 01 770,840 -  -  -  -  -  -  

"Олива" АД -  -  10 01 03 133,890 -  -  -  -  

ОБЩО: 13 861,575 т.   13234,628   133,890   259,537   233,520 

                      

   От приетите през отчетният период 2020 г.  13 234,628 т. количества постъпили смесени 

битови отпадъци на депото,  825,600 т. са събрани разделно, както следва: от жълти контейнери 

- пластмаса и хартия; от зелени контейнери - метали.  
 

№ ОБЩИНА 

Разделно 

събран/Смесен 

битов отпадък/т. 

2019 г. 

Разделно 

събран/Смесен 

битов 

отпадък/т. 2020 

г. 

1 Община Бяла                          202,23 559,980 

2 Община Борово                      18,38 33,580 

3 Община Опака                        28,1 48,060 

4 Община Две могили                22,78 65,740 

5 Община Полски Тръмбеш             24,98 63,440 

6 Община Ценово                     19,44 54,800 

  Общо т.: 315,91 825,600 

 

От приетите през 2020 год. отпадъци на РДНО 13 861,575 т. са депонирани общо 9 

070,701 т., в т.ч. и депонираните директно. В Таблица 4.4.2 са показани депонираните отпадъци 

по общини и видове. 

Постъпилите 259,537 т. от общинската система за събиране на битови отпадъци на 

Община Бяла и Община Две могили, количества отпадъци с код 17 01 07 Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови и керамични изделия, различни от упоменатите в 17 01 06 са 

оползотворени, съгласно КР №499-Н0/2014 и не са депонирани.  

Постъпилите за производството на компост на компостиращата инсталация 233,520 т. 

биоразградими /зелени отпадъци/ с код 20 02 01 са разделно събрани от обществени  площи, 

паркове и градини на територията на Община Бяла и Община Две могили. През отчетният 

период са получени 60 т. компост от извозените през 2019 г. и 2020 г. зелени биоразградими 

отпадъци. 
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Таблица 4.4.2 Депонирани отпадъци по видове на РДНО 

                                                                                                                       2019 г.               

Община/Фирма 

Битов отпадък в т. ч. 19 12 12 

Производствен 

отпадък 

Код на 

отпадъка 
тон 

19 12 12 

(неоползотв. 

фракция) 

Код на 

отпадъка 
тон 

1 2 3 4 5 6 

Община Бяла 20 03 01 105,83 1104,7 -  -  

Община Борово 20 03 01 99,38 332,74 -  -  

Община Две могили 20 03 01 170,86 665,03 -  -  

Община Ценово 20 03 01 64,04 189,41 -  -  

Община Полски Тръмбеш 20 03 01 36,68 897,16 -  -  

Община Опака 20 03 01 191,68 143,86 -  -  

ОП Регионално депо Бяла 20 03 01 0,2 - - - 

"Олива" АД -  -  -  10 01 03 63,4 

ОБЩО:    4065,06 т.        668,67 3332,99   63,4 

 

                                                                                                                        2020 г.       

Община/Фирма 

Битов отпадък в т. ч. 19 12 12 

Производствен 

отпадък 

Код на 

отпадъка 
тон 

19 12 12 

(неоползотв. 

фракция) 

Код на 

отпадъка 
тон 

1 2 3 4 5 6 

Община Бяла 20 03 01 1651,912 1333,868 -  -  

Община Борово 20 03 01 430,610 410,221 -  -  

Община Две могили 20 03 01 846,400 776,828 -  -  

Община Ценово 20 03 01 297,120 312,311 -  -  

Община Полски Тръмбеш 20 03 01 1234,660 1074,017 -  -  

Община Опака 20 03 01 403,740 165,124 -  -  

"Олива" АД -  -  -  10 01 03 133,890 

ОБЩО:    9070,701 т.        4864,442 4072,369   133,890 

 

Приемането на отпадъците става по предварително уточнен график и приета заявка с 

притежателя на отпадъците и въз основа на писмен договор. При приемането на отпадъка се 

представя придружаваща документация, която включва: 

 - Данни за притежателя на отпадъците; 

 - Код и наименование на отпадъците, съгласно Приложение1 от Наредба 3 за 

класификация на отпадъците, който съответства на работния лист за квалификация на 

отпадъците;  

 - Произход на отпадъка; 

 - Описание на основния състав на отпадъка;  

 - Количество на отпадъка.  

При приемането на отпадъка се извършва проверка на място, която включва:  
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 - Проверка на придружаващата документация; 

 - Визуална проверка на отпадъците; 

 - Вземане на представителни проби; 

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

отпадъка. 

 - Отразяване в „Отчетната книга” оформена по реда на Наредбата за реда и образците, 

по които се представя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на 

публичните регистри;  

- Писмено потвърждаване приемането на всяка доставка отпадъци;  

Основните видовете отпадъци, които са приемани на сепариращата инсталация през 

2020г. са:  20 03 01 - Смесени битови отпадъци в. т.ч. разделно събраните от жълти и зелени 

контейнери на общинските системи за събиране на битови отпадъци;  

Отпадъците образувани от Инсталацията за сепариране на твърди битови отпадъци са 

следните: хартия и картон; пластмаса и каучук /PET, HDPE, LDPE/; стъкло; черни метали; 

цветни метали; други отпадъци /включително смеси от материали/ от механично третиране на 

отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 11.  

 За отчетния период от Инсталацията за сепариране на твърди битови отпадъци са 

образувани следните количества отпадъци с код R 12: 

    Отпадъци с код R 12 
2019 г. 2020 г. 

т. т. 

Хартия и картон  105 145 

Пластмаса и каучук /PET, HDPE,  DPE/ 120 258,915 

Стъкло 1 4 

Черни метали 17 48 

Цветни метали  5 2,6 
Други отпадъци /включително смеси от материали/ от механично 

третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 

11(неоползотворяема фракция) 

3333 4072,369 

Други отпадъци /включително смеси от материали/ от механично 

третиране на отпадъци, различни от упоменатите в 19 12 

11(биоразградима фракция) 
4523 3839,302 

   През отчетният период извън територията на депото са предадени следните отпадъци 

за последващо третиране на външни фирми.  

  - Хартия и картон – 204,960 т.  

 - Пластмаса и каучук /PET, HDPE,  DPE/ -  174,780 т. 

 - Стъкло – 0,000 т.  

 - Черни метали – 57,00 т.  

 - Цветни метали – 7,340 т.  

Таблица 4.4.2.1. Третиране на отпадъци 

 

Код на 

отпадъка 

Наименование на 

отпадъка 

Вид дейност по 

третиране 

Количество 

приет отпадък 

в тона 

Количество 

третиран 

отпадък в тона 

1 2 3 4 5 

 

 

17 01 07 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки и 

керамични изделия, 

различни от упоменатите 

в 17 01 06 

 

 

раздробяване 

 

 

259,537 0.000 

20 02 01 биоразградими отпадъци компостиране 233,520 233.520 

20 03 01 смесени битови отпадъци сепариране 8370,794 8370,794 
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19 12 12 

други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите 

в 19 12 11 

компостиране 3839,302 3839,302 

19 12 12 

други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите 

в 19 12 11 

депониране 4072,369 4072,369 

10 01 03 

Увлечена/летяща пепел 

от изгаряне на торф и 

необработена дървесина 

депониране 133,890 133,890 

20 03 01 смесени битови отпадъци депониране 4864,442 4864,442 

 

 

 Приложение 1, Таблица 4. Образуване на отпадъци 

Приложение 1, Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 
 

Условия по КР №499-Н0/2014 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. 

През годината на докладване не са 
установени несъответствия относно 

изискванията за съхранение на 
отпадъците, съхранявани на площадката 
и в съдовете, предназначени за 

съхранение на образуваните отпадъци. 
/Таблица 11.7.2./. Прилага се инструкция. 

Извършват се ежедневни проверки на 

постъпващите за оползотворяване, 
преработка и рециклиране отпадъци- при 
постъпване, при разтоварване и при 

третиране. При годишната проверка на 
съответствие на образуваните отпадъци  
от Инсталацията за сепариране на 

отпадъци през 2019 г. е установено 
несъответствие в количествата 
образувани отпадъци с код 19 12 12 – 

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

12 11 / прах от ръкавни филтри/. 
Причините за превишаване на 
количествата отпадък с код 19 12 12 са 

въвеждане на стабилизиране на отпадък 
с код 19 12 12 /т.н. подситова фракция/ 
на компостираща инсталация с цел 

произвеждане на стабилизирана 
органична фракция от МТБ, тъй като се 
касае за отпадък след механично 

третиране на битови отпадъци с високо 
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съдържание на биоразградими – зелени 

отпадъци, като  некомпостируемите 
фракции са около 40 % от общото 
количество. Възложено е изпитване на 

част от подситовата фракция с код 19 12 
12 на „Регионална лаборатория Велико 
Търново-05 към ИАОС. Резултатите от  

изпитването са посочени в Протокол от 
изпитване от 05.12.2019 г. доказващи, че 
взетите проби напълно отговарят на 

показателите за Стабилизирана 
органична фракция, която може да се 
използва за  рекултивация на депа и минни 

разкривки, както и за ландшафтни дейности 

при строителството на пътища.  Предвид 
необходимостта от изменение на КР за 

използване на стабилизираната 
органична фракция за  рекултивация на 

депа и минни разкривки, както и за 

ландшафтни дейности при строителството 

на пътища с писмо до компетентния 
орган – РИОСВ – Русе е поискано 

становище.  
        През отчетната 2020 г. е установено 
същото несъответствие в количествата 

образувани отпадъци с код 19 12 12 – 
Други отпадъци /включително смеси от 
материали/ от механично третиране на 

отпадъци, различни от упоменатите в 19 
12 11 / прах от ръкавни филтри/. 
Причините за превишаване на 

количествата отпадък с код 19 12 12 са 
въвеждане на стабилизиране на отпадък 
с код 19 12 12 /т.н. подситова фракция/ 

на компостираща инсталация с цел 
произвеждане на стабилизирана 
органична фракция от МТБ, тъй като се 

касае за отпадък след механично 
третиране на битови отпадъци с високо 
съдържание на биоразградими – зелени 

отпадъци. Проведени са предварителни 
разговори с консултантска фирма за 
изготвене на необходимата 

документация за промяна на издаденото 
КР №499-Н0/2014 г. 

 

            Таблица 11.7.2. Периодична оценка на съответствието на количествата образувани 

отпадъци с разрешените такива, установяване на причините за несъответствията и 

предприемане на коригиращи действия. 

 
Опасни отпадъци, образувани от цялата площадка                                       2020 г. 

 Код Количество по Количество Съответст
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Отпадък КР 

[t/y] 

измерено вие да/не 

Нехлорирани моторни, смазочни и 

масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 05* 0,45 0,028 да 

Нехлорирани хидравлични масла на 

минерална основа 
13 01 10* 0,85 0,472 да 

Масло от маслено-водни 

сепаратори 
13 05 06* 0,07 0,026 да 

Опаковки,съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 0,35 0,000 да 

Оловни акумулаторни батерии 16 06 01* 1,0 0 да 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 
20 01 21* 0,012 0 да 

             

   Производствени отпадъци, образувани от цялата площадка 

 

Отпадък 

Код Количество по 

КР 

[t/y] 

Количество 

измерено 

Съответств

ие да/не 

Излезли от употреба гуми 16 01 03 0,400 0,184 да 

Утайки от други видове пречистване 

на промишлени отпадъчни води, 

различни от упоменатия в 19 08 13  

19 08 14 12,5 0 да 

              

    Строителни отпадъци, образувани от цялата площадка 

 

Отпадък 

Код Количество по 

КР 

[t/y] 

Количество 

измерено 

Съответств

ие да/не 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и керамични 

изделия, различни от упоменатите в 

17 01 06 

17 01 07  1,500 0,0 да 

       

     Битови отпадъци  

Отпадък Код 

Количество по 

КР 

[t/y] 

Количество 

измерено 

Съответств

ие да/не 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 3 0,680 да 

        

     Отпадъци, образувани от дейността на Инсталацията за компостиране на отпадъци (зелени   

отпадъци) 

Отпадък Код 

Количество по 

КР 

[t/y] 

Количество 

измерено 

Съответств

ие да/не 

Некомпостирани фракции от битови 

и сходни с тях отпадъци 
19 05 01 100 0,0 да 

Некомпостирани фракции от 

животински и растителни отпадъци 
19 05 02 50 0,0 да 

             

      Отпадъци, образувани от дейността на Инсталацията за сепариране на отпадъци 

Отпадък Код 
Количество по 

КР 

Количество 

измерено 

Съответств

ие да/не 
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[t/y] 

Опаковки, съдържащи остатъци от 

опасни вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 0.56 0,000 да 

Хартия и картон 19 12 01 746 145,000 да 

Черни метали 19 12 02 
395 

48,000 да 

Цветни метали 19 12 03 2,600 да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 1730 258,915 да 

Стъкло 19 12 05 1389 4,000 да 

Дървестни материали, различни от 

упоменатите в  19 12 06 
19 12 07  454 0,000 да 

Други отпадъци (включително 

смеси от материали) от механично 

третиране на отпадъци, различни от 

упоменатите в 19 12 11( прах от 

ръкавни филтри) (неоползотворима 

фракция) 

19 12 12 3880 4072,369 не 

Други отпадъци (включително 

смеси от материали) от механично 

третиране на отпадъци, различни от 

упоменатите в 19 12 11( прах от 

ръкавни филтри) (биоразградима 

фракция) 

19 12 12  3839,302 не 

Масла и мазнини различни от 

упоменатите в  различни от 

упоменатите в 20 01 25 

20 01 26* 0,44 0 да 

Перилни и почистващи прерарати, 

съдържащи опасни вещества 
20 01 29* 0,3 0 да 

Цитотоксични и цитостатични 

лекарствени продукти 
20 01 31* 0,09 0 да 

Батерии и акумулатори включени в 

16 06 01, 16 06 02 или 16 06 03, като 

и несортирани батерии и 

акумулатори, съдържащи такива 

батерии 

2 0 01 

33*   
0,13   0 да 

Излязло от употреба електрическо и 

електроннооборудване, различно от 

упоменатото в 20 01 21 и 20 01 23 

съдържащо опасни компоненти  

20 01 35* 0.48 0 да 

 

 

Условия по КР №499-Н0/2014 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 „Регионално депо за 
неопасни отпадъци за общините Бяла, 
Борово, Две Могили, Ценово, Полски 
Тръмбеш и Опака”, определен в Условие 
11.7.4. 

През 2020 година е извършено 

геодезическо заснемане, чрез което е 

определена заетата площ от отпадъчното 

тяло: 10 536 кв.м. и обем на депонираните 

отпадъци: 12 171 м3. Остатъчен обем – 

69829 м3 

 

Условия по КР №499-Н0/2014 г. Докладване 
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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 количества отпадъци 

приети и депонирани на площадката. 

Документирането се извършва ръчно и в 

електронен вариант в софтуерен продукт 

„Кантар“. Резултатите са посочени в 

Приложение № 1, Таблици № 4 и 5. 

 

Условия по КР №499-Н0/2014 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 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. 

 

Условия по КР №499-Н0/2014 г. Докладване 

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 „Регионално депо за 
неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, 
Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и 
Опака”, съобразно условията в настоящото 
разрешително и изискванията на Наредба № 
6/27.08.2013 г. за условията и изискванията за 
изграждане и експлоатация на депа и на други 
съоръжения и инсталации за оползотворяване и 
обезвреждане на отпадъци. Актуализираният 
План за експлоатация да се представи в РИОСВ. 

Изпълнено. 

 

 
 

 

Условия по КР №499-Н0/2014 г. Докладване 

Условие 12.1.1. Дейностите, извършвани на 

производствената площадка, да се осъществяват 

по начин, недопускащ предизвикване на шум в 

околната среда над граничните стойности на 

еквивалентно ниво на шума, както следва: 
 

По границите на производствената 

площадка: 

- дневно ниво - 70 dB(A); 

- вечерно ниво - 70 dB(A); 

- нощно ниво - 70 dB(A); 

В мястото на въздействие (най-близката 

жилищна зона): 

 Дейностите, извършвани на площадката, се 
осъществяват по начин, недопускащ 
предизвикването на шум в околната среда 

над граничните стойности на еквивалентно 
ниво на шума. Източниците на шум на 
площадката са дейности, свързани с: 

-транспортиране на отпадъци до 
съоръженията за третирането им 
/сепарираща инсталация, транспорт до 

клетка 1 за депониране и др./; 
-разриване и уплътняване на отпадъците, 
постъпващи за депониране /компактор/; 

-обръщане и аериране, пресяване на 

4.5. Шум 
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- дневно ниво – 55 dB(A); 

- вечерно ниво - 50 dB(A); 

- нощно ниво – 45 dB(A). 

- Условие 12.2.1 Притежателят на 

ностоящото разрешително  не по-малко от един 

път в рамките на две последователни календарни  

години наблюдение на: 

- общата звукова мощност на площадката; 

- нивата на звуково налягане в определени 

точки по границата на площадката; 

- еквивалентни нива на шум в мястото на 

въздействие. 

компост /обръщач/; Оросяване на клетката 

посредством автоматична оросителна 
система. 
През отчетната 2020 г. не е извършвано 

наблюдение от акредитирана лаборатория 
съгласно КР.  
Предходното е извършено през 2019 г. за 

2020 г. докладването е неприложимо. 
  
 

 

 

Условия по КР №499-Н0/2014 г. Докладване 

Условие 12.3.1. Притежателят на настоящото 

разрешително да документира,  съхранява на 
площадката и представя при поискване от 
компетентните органи на резултатите от 

наблюдението на определените показатели. 

 Документацията се съхранява в 

административната сграда на РДНО. Не са 
предприемани коригиращи действия.  
 

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 докладвания период не са 
постъпвали жалби и оплаквания от 
дейността на „Регионално депо за 
неопасни отпадъци за общините Бяла, 
Борово, Две Могили, Ценово, Полски 
Тръмбеш и Опака”. Площадката на 
депото се намира в отдалечена местност 
от града.   

 

 

             

            По Условие 13.1. се прилага инструкция за периодична проверка за наличие на течове 

от тръбопроводи и оборудване, разположени на открито. За отчетния период има направени 

три проверки, при която не са установени течове. 

 

По Условие 13.2. Условия за мониторинг на почви от КР №499-Н0/2014 г. са 

определени постоянни пунктове за мониторинг на почви, мониторинга се извършва веднъж на 

3 години, съгласно условие 13.2.2. от КР №499-Н0/2014 г., като са определени 6 точки на 

пробовземане с географски координати: 

- ПП 1  B 43°28’49.81”, L 25°44’28.02” 

- ПП 2  B 43°28’50.40”, L 25°44’23.05” 

- ПП 3  B 43°28’56.31”, L 25°44’26.63”                          

- ПП 4  B 43°29’00.52”, L 25°44’27.78” 

4.6. Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 
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- ПП 5  B 43°28’59.78”, L 25°44’33.47”                    

- ПП6   B 43°28’56.12”, L 25°44’32.69”             

            

Таблица 13.2.2.Мониторинг на почви 

Показател Честота Примерен метод за анализ 

pН Веднъж на три години                     ISO 10390 

Нефтопродукти Веднъж на три години                     ISO  TR 11046 

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 

 

 Анализът на базовото състояние на почвите е извършено през 2019 г. от акредитирана 

лаборатория „Регионална лаборатория Пловдив-10“ към ИАОС. Не са установени отклонения 

от нормативните изисквания. Неприложимо е докладването за отчетната 2020 г. През 2022 г. 

ще се извърши следващия анализ. 

 

 По Условие 13.3.2 Условия за мониторинг на подземни води от КР №499-Н0/2014 г. 

по време на експлоатацията на депото се извършва мониторинг на подземните води, като са 

определени три броя мониторингови пунктове /МП/, от които веднъж на шест месеца се 

вземат проби за анализ от акредитирана лаборатория. Пунктовете за мониторинг (контролни 

кладенци) са както следва :  

- П1(17) с географски координати: 43°28'49.438"N, 25°44'27.273"E; 

- П2 (18) с географски координати: 43°28'55.435"N, 25°44'30.968"E; 

- П3 (19) с географски координати: 43°29'10.295"N, 25°44'37.384"E; 

обозначени в Приложение № ІІ. 9-2-1 от заявлението и са със следните показатели. 

 

 

№ 

по 

ред 

 
 

Показател 

 

 

Честота по 

време на 

експлоатац

ия на 

депото 

Честота след 

закриване на 

депото, за 

срок не по – 

кратък от 
30 

години 

 
Препоръчителен метод за 

анализ 

 Водно ниво Веднъж на шест 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 на шест месеца ISO 6332 

11. Живак Веднъж на шест месеца - 
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12. Кадмий Веднъж на шест месеца ISO 8288 

13. Олово Веднъж на шест месеца ISO 8288 

14. Селен Веднъж на шест месеца - 

15. Арсен Веднъж на шест месеца ISO 11969 

16. Мед Веднъж на шест месеца ISO 8288 

17. Хром - общо Веднъж на шест месеца БДС EN 1233 

18. Никел Веднъж на шест месеца ISO 8288 

19 Манган Веднъж на шест месеца - 

20. Цинк Веднъж на шест месеца ISO 8288 

21. Нефтопродукти Веднъж на шест месеца 
БДС EN ISO 9377-2 

22. Алуминий Веднъж на шест месеца - 
 

Изпитване на подземните води е възложено на Регионална лаборатория Велико 

Търново-05 към ИАОС. Резултатите са посочени в Приложение №1, Таблица №7. 

Установено е несъответствие на показатели на резултатите от изпитването на трите 

кладенеца. Несъответствията през първото шестмесечие са в резултат на обилните валежи в 

началото на годината, а през второто шестмесечие завишените резултати на 

електропроводимостта и желязото са в резултат на преминаването на подземните води през 

слоеве юрска глина. Не могат да се предприемат корегиращи действия. 

  Комплексно разрешително №499-Н0/2014 г. е издадено за изграждане на нов обект - 

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две Могили, 

Ценово, Полски Тръмбеш и Опака”, за което не е необходим Доклад по Инвестиционната 

програма за привеждане в съответствие с условията на КР (ИППСУКР). 
 

Условия по КР №499-Н0/2014 г. Докладване 

Условие 16.4. Притежателят на настоящото 
комплексно разрешително да докладва 
изпълнението на мерките на плановете по 
Условие 16.2. и Условие16.3 

Условие 16.4. не е приложимо. През 2020 

г. не е прекратяване действието на 

инсталацията. 

 

7.1. Аварии 

За отчетният период  не са възникнали аварийни ситуации на „Регионално депо за неопасни 

отпадъци за общините Бяла, Борово, Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака”.  

Приложение 1, Таблица 9. Аварийни ситуации 

Условия по КР №499-Н0/2014 г. Докладване 

Условие 7.4. Обобщена информация по 

Условие 7.2. и Условие 7.3. да бъде 

включена като част от ГДОС. 

Не е приложимо докладване по Условие 

7.4. от КР №499-Н0/2014 г. През 

годината на докладване не е имало 

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 



„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака” 

Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2018г., за които е предоставено КР499/Н0/2014г. 

Страница 38 от 52 

 

 

аварийни ситуации. 

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 Басейновата 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 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 №499-Н0/2014 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. 

През отчетната година не е имало 
анормални режими на работа на 
инсталацията. 

7.2. Оплаквания или възражения, свързани с дейността на инсталациите за 

които е издадено КР 

За отчетният период не са постъпвали оплаквания или възражения.  

 Приложение 1, Таблица 10. Оплаквания или възражения, свързани с 

дейността на инсталациите, за които е издадено КР 

            

           

 

            ДИМИТЪР СЛАВОВ 

 

Кмет на Община Бяла, 

област Русе 

 

 

 

 

8. Подписване на годишния доклад 
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ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

 
Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишният доклад по околна среда (ГДОС) за изпълнение на дейностите през 2020 г., за 

които е предоставено: Комплексно разрешително № 499-Н0/2014 г. на „Регионално депо 

за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две Могили, Ценово, Полски 

Тръмбеш и Опака” (изпълняващ дейност, съгласно т. 5.4 от Приложение № 4 на ЗООС). 

 
Не възразявам срещу предоставянето от страна на ИАОС, РИОСВ или 

МОСВ на копия от този доклад на трети лица. 

 

 

 
 

ДИМИТЪР СЛАВОВ 

    Дата: 29.01.2021 г. 

Кмет на Община Бяла, 

област Русе 
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Приложение 1 

Таблица 1. Замърсители по EPEBB и PRTR 

 

 

№. 

 

 

CAS номер 

 

 

Замърсител 

Емисионно 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 
(колона

1б) 

кг/г. 

В почва 

(колона 

1с) кг/г. 

1# 74-82-8 Метан (СН4) 100 000 
(834504.492) C 

- - - 
* 

2# 630-08-0 Въглероден оксид (СО)  - - - * 

3# 124-38-9 въглероден диоксид (С02) 100 

милиона 
(1678079.685) C 

 

- 

 

- 

 

- 

* 

4#  Хидро-флуоро- въглероди 

(HFCs) 

100 - - - * 

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

6# 7664-41-7 Амоняк (NH3) 10000 
(29026,243) C 

- - - 10000 

7#  ЛОС без метан 
(NMVOC) 

100000 

(362.828) 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 
(0) Е 

50000 100
00 

10000 

13#  Общ фосфор 
- 

5

0

0

0 
(0) Е 

5000 100
00 

10000 

14#  Хидрохлорофлуоро- 

въглероди (HCFCs) 
1 - - 

100 10000 

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) Е 

5 50 50 

18# 7440-43-9 Кадмий и съединения като 

Cd) 
10 

5 

(0) Е 
5 5 5 

19# 7440-47-3 Хром и съединенията му 

(като Сг) 
100 

5

0 

(0) Е 

50 50 10000 

20# 7440-50-8 Мед и съединенията му 

(като Си) 
100 

5

0 

(0) Е 

50 50 10000 

21# 7439-97-6 Живак и 

съединенията му (като 

Hg) 

 

10 
1 

0) Е 

 

1 
 

5 
 

5 
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22# 7440-02-0 Никел и 

съединенията му 

(като Ni) 

 

50 
20 

(0) Е 

 

20 

 

500 

 

10000 

23# 7439-92-1 Олово и 

съединенията му 

(като РЬ) 

200 20 

(0) Е 

 

20 

 

50 

 

50 

24# 7440-66-6 Цинк и съединенията 

му (като Zn) 
200 100 

(0) 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 

(0) 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- 
(хексахлорциклохексан 

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 



Годишен доклад по околна среда за изпълнение на дейностите през 2019г., за които е предоставено КР499/Н0/2014г. 

Страница 42 от 52 

„Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Бяла, Борово, Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака” 

 

 

 

 

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 

(0) Е 
20 200 10000 

72#  Полициклични 

ароматни 

въглеводороди (PAHs)
2
 

 

50 

 

5 

 

5 

 

50 

 

50 

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 
 

- 

 
50000 

 

- 

 

- 

 

** 
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общ С или ХПК/3) (0)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. 10000

3
 

80#  Хлор и неорганични 

съединения (като НС1) 

 

10000 
- - - 10 000 

81 1332-21-4 Азбест 1 1 1 10 10000
3
 

82#  Цианиди (като общ 
CN) 

- 50 
(0) Е 

50 500 10000 

83#  Флуориди (като общ F) 
- 2000 2000 10000 10000

3
 

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 

     

 
Таблица 2. Емисии в атмосферния въздух 

 

 

Параметър 

 

Едини 

ца 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мони- 

торинг
1)

 

Съответ

- ствие 

Брой / 

% 

Непрекъснат 

мониторинг 
Периодичен 

мониторинг 

Метан 

CH4 

-         - - Х Месечно по 
време на 
експлоатация 

- 

CO2 
- - - Х Месечно по 

време на 
експлоатация 

- 

O2 
- - - Х Месечно по 

време на 
експлоатация 

- 

H2S 
- - - Х Месечно по 

време на 
експлоатация 

- 

H2 
    - - - Х Месечно по 

време на 
експлоатация 

       - 

Прах 
- - - Х Веднъж 

годишно 
          - 

Х - През докладвания период, поради неприложимост на параметрите не е провеждан 

мониторинг. 

 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води смесен поток отпадъчни води 

(производствени, охлаждащи, битово-фекални и/или дъждовни) във водни 

обекти/канализация- ПОВЪРХНОСТНИ И ДЪЖДОВНИ ВОДИ 
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    Пункт № ТМ-1 с географски координати В 43°28'49.49'', L 25°44'27.89'' по протокол от 

изпитване №05-0149 /12.06.2020 г.         

 

Параметър 

 

Единица 
НДЕ, 

съглас 

но КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ 

ствие 

Активна реакция рН  6,0 – 8,5 8,43±0,04 Един път на три месеца да 

Неразтворени вещества mg/dm
3
 50 19±1 Един път на три месеца да 

Перманганатна окисляемост  30 < 5* Един път на три месеца да 

Разтворим органичен 

въглерод 

 

mg/dm
3
 

12 4,94±0,29 Един път на три месеца да 

БПК5 mg/dm
3
 15 4,17±0,67 Един път на три месеца да 

ХПК (бихроматна) mg/dm
3
 70 17±1,4 Един път на три месеца да 

Обща твърдост  10 6,04±0,24 Един път на три месеца да 

Хлориди mg/dm
3
 300 13,5±0,4 Един път на три месеца да 

Сулфати  mg/dm
3
 300 34,09±1 Един път на три месеца да 

Желязо (общо) mg/dm
3
 1.5 0,075±0,014 Един път на три месеца да 

Манган (обш) mg/dm
3
 0.3 0,0050±0,0004 Един път на три месеца да 

Азот нитратен mg/dm
3
 10 9,15±0,37 Един път на три месеца да 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,04 0,065±0,002 Един път на три месеца не 

Азот амониев mg/dm
3
 2.0 < 0,010* Един път на три месеца да 

Ортофосфати / Р04/ mg/dm
3
 1.0 0,856±0,006 Един път на три месеца да 

Олово mg/dm
3
 0,05 < 0,0003* Един път на три месеца да 

Мед mg/dm
3
 0,1 0,0021±0,00003 Един път на три месеца да 

Хром (общ) mg/dm
3
 0,55 0,00025±0,0002 Един път на три месеца да 

Никел mg/dm
3
 0.2 0,0018±0,0002 Един път на три месеца да 

Цинк mg/dm
3
 5.0 0,0096±0,0007 Един път на три месеца да 

 

Пункт № ТМ-1 с географски координати В 43°28'49.49'', L 25°44'27.89'' по протокол от 

изпитване №05-0713 /29.12.2020 г.         
 

 

Параметър 

 

Единица 

НДЕ, 

съглас 

но КР 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съответ 

ствие 

Активна реакция рН  6,0 – 8,5 7,98±0,04 Един път на три месеца да 

Неразтворени вещества mg/dm
3
 50 41±1 Един път на три месеца да 

Перманганатна окисляемост  30 7,07± 0,57 Един път на три месеца да 

Разтворим органичен 

въглерод 

mg/dm
3
 12 12,4±0,07 Един път на три месеца да 

БПК5 mg/dm
3
 15 15,2±0,67 Един път на три месеца да 

ХПК (бихроматна) mg/dm
3
 70 95±12 Един път на три месеца не 

Обща твърдост  10 4,4±0,66 Един път на три месеца да 

Хлориди mg/dm
3
 300 11,3±0,7 Един път на три месеца да 

Сулфати  mg/dm
3
 300 37,6±1,5 Един път на три месеца да 

Желязо (общо) mg/dm
3
 1.5 0,029±0,014 Един път на три месеца да 

Манган (обш) mg/dm
3
 0.3 0,0323±0,0013 Един път на три месеца да 

Азот нитратен mg/dm
3
 10 0,956±0,48 Един път на три месеца да 

Азот нитритен mg/dm
3
 0,04 0,052±0,002 Един път на три месеца не 

Азот амониев mg/dm
3
 2.0 0,068±0,008 Един път на три месеца да 

Ортофосфати / Р04/ mg/dm
3
 1.0 0,187±0,013 Един път на три месеца да 

Олово mg/dm
3
 0,05 < 0,0003* Един път на три месеца да 
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Мед mg/dm
3
 0,1 0,0018±0,00003 Един път на три месеца да 

Хром (общ) mg/dm
3
 0,55 0,0017±0,0002 Един път на три месеца да 

Никел mg/dm
3
 0.2 0,0039±0,0002 Един път на три месеца да 

Цинк mg/dm
3
 5.0 0,00156±0,0010 Един път на три месеца да 

 

Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 

 

Отпадък 

 

Код 

 

Годишно 

количество 

 
Годишно 

количество за 
единица продукт 

 
Времен 

но  
съхране 
-ние на 
площад- 

ката* 

 
Транспор- 

тиране 
собствен 

транспорт
/ външна 

фирма 

 
Съот 
вет- 
ствие 

Количест
ва 
определен
и 

с КР 

Реално 
измерен

о 

Количест
ва 

определен
и с КР 

Реално 
измерен

о 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови 

и кераични изделия, 

различни от упоменатите в 

17 01 06 

17 01 07 70 - 
Няма 

норма 
- - - - 

Дървесен материал 
17 02 01 1,5 - 

Няма 

норма 
- - - - 

Пластмаса 
17 02 03 1,8 - 

Няма 

норма 
- - - - 

Мед, бронз, месинг 
17 04 01 0,2 - 

Няма 

норма 
- - - - 

Желязо и стомана 
17 04 05 2 - 

Няма 

норма 
- - - - 

Почва и камъни, различни от 

упоменатите в 170503 
17 05 04 83700 - 

Няма 

норма 
- - - - 

Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 
13 01 10* 0,45 - 

Няма 

норма 
- - - - 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на миерална основа 

13 02 05* 0,65 - 

Няма 

норма - - - - 

Оловни акумулаторни 

батерии 
16 06 01* 0,85 - 

Няма 

норма 
- - - - 

Смесени битови отпадъци 
20 03 01 3,2 - 

Няма 

норма 
- - - - 

Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 
13 01 10* 0,85   0,472 

Няма 

норма 
- 

Площад

ка 1 
- да 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на миерална основа 

13 02 05* 0,45 0,028 

Няма 

норма - 
Площад

ка 1 
- да 

Масло от масленоводни 

сепаратори 
13 05 06* 0,07 0,026 

Няма 

норма 
- 

Площад

ка 1 
- да 

Опаковки съдържащи 

остатъци от опасни вещества 

или замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* 0,35 - 

 

Няма 

норма 
- - - - 

Оловни акумулаторни 

батерии 
16 06 01* 0,6 - 

Няма 

норма 
- - - - 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци съдържащи 
20 01 21* 0,025 - 

Няма 

норма 
- - - - 
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живак 

Излезли от употреба гуми 
16 01 03 0,4 0,184 

Няма 

норма 
- 

Площад

ка №2 
- да 

Утайки от други видове 

пречистване на промишлени 

отпадъчни води, различни от 

упоменатите в 19 08 13 /от 

ПСОВ/ 

19 08 14 12,5 - 

 

Няма 

норма - - - - 

Смеси от бетон, тухли, 

керемиди, плочки, фаянсови 

и керамични изделия, 

различни от упоменатите в 17 

01 06 

17 01 07 1,5 - 

 

 

Няма 

норма 

- - - - 

Смесени битови 

отпадъци/Генерирани от ОП 

„РД Бяла“ 

20 03 01 3 0,680 

 

Няма 

норма 

- - 
Собствен 

транспорт 
да 

Некомпостирани фракции от 

битови и сходни с тях 

фракции 

19 05 01 100 - 

 

Няма 

норма 

- - - - 

Опаковки, съдържащи 

остатъци от опасни вещества 

или замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10* 0.56 - 

 

Няма 

норма 
- - - - 

Дървестни материали, 

различни от упоменатите в   

19 12 06 

19 12 07 454 - 

 

Няма 

норма 

- - - - 

Други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите в 

19 12 11( прах от ръкавни 

филтри) /неоползотворима/ 

19 12 12 3880 4072,369 

 

 

 

Няма 

норма 
- - 

Собствен 

транспорт  
не 

Масла и мазнини различни от 

упоменатите в  различни от 

упоменатите в  

20 01 25 

20 01 26* 0,44 - 

 

Няма 

норма 
- - - - 

Перилни и почистващи 

прерарати, съдържащи 

опасни вещества 

20 01 29* 0,3 - 

 

Няма 

норма 

- - - - 

Цитотоксични и 

цитостатични лекарствени 

продукти 

20 01 31* 0,09 - 

 

Няма 

норма 

- - - - 

Батерии и акумулатори 

включени в  

16 06 01,16 06 02 

или 16 06 03, като и 

несортирани батерии и 

акумулатори, съдържащи 

такива батерии 

2 0 01 33*   0,13  - 

 

 

Няма 

норма - - - - 

Излязло от употреба 

електрическо и 

електроннооборудване,разли

чно от упоменатото в  

20 01 35* 0.48 - 

 

Няма 

норма 
- - - - 
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20 01 21 и 20 01 23 

съдържащо опасни 

компоненти  

Други отпадъци 

(включително смеси от 

материали) от механично 

третиране на отпадъци, 

различни от упоменатите в 

19 12 11( прах от ръкавни 

филтри) Биоразградима 

фракция 

19 12 12 - 3839,302 

 

 

 

Няма 

норма 
- 

Площад

ка С3 
- не 

Хартия и картон 19 12 01 746 145 
Няма 

норма 
- 

Площад

ка 1 

Външна 

фирма 
да 

Черни метали 
19 12 02 

395 

48 
Няма 

норма 
- 

Площад

ка 1 

Външна 

фирма 
да 

Цветни метали 
19 12 03 

2,600 
Няма 

норма 
- 

Площад

ка 1 

Външна 

фирма 
да 

Пластмаса и каучук 
19 12 04 1 730 258,915 

Няма 

норма 
- 

Площад

ка 1 

Външна 

фирма 
да 

Стъкло 19 12 05 1 389 4 
Няма 

норма 
- 

Площад

ка 1 
- да 

 

 

Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 

 

Отпадък 

 

Код 

 
Оползотворяв

а не на 
площадката 

 
Обезвреждане 

на 
площадката 

Име на 
външнат

а 
фирмата 
извършв

аща 
операци
ята по 

оползотв
оряване/ 

 

Съответст

вие 

Смеси от бетон, тухли, керемиди, 

плочки, фаянсови и кераични 

изделия, различни от упоменатите 

в 17 01 06 

17 01 07 да не - 

 

да 

Смесени битови отпадъци 

образувани на площадката на ОП 

20 03 01 да да -  

Други отпадъци (включително 

смеси от материали) от механично 

третиране на отпадъци, различни 

от упоменатите в 

19 12 11( прах от ръкавни филтри)  

(неоползотворима) 

 

19 12 12 не да - да 

Увлечена/летяща пепел от изгаряне 

на торф и необработена дървесина 

10 01 03 не да - да 

Биоразградими /зелени/отпадъци  20 02 01 да не - да 

Други отпадъци (включително 

смеси от материали) от механично 

третиране на отпадъци, различни 
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от упоменатите в 

19 12 11( прах от ръкавни филтри) 

(Биоразградима фракция) 

 

 

19 12 12 

 

 

да 

 

 

не 

 

 

- 

 

 

да 

 

Таблица 6. Шумови емисии 

 

Място на измерването 

Ниво на 

звуково 

налягане в dB 

(А) 

Измерено през 

деня 
Съответствие 

ИТ1 -  фонов шум 70 - - 

ИТ2 по ИК 70 - - 

ИТ3 по ИК 70 - - 

ИТ4 по ИК 70 - - 

ИТ5 по ИК 70 - - 

ИТ6 по ИК 70 - - 

ИТ7 по ИК 70 - - 

  

          Таблица 7. Опазване на подземни води  

 

Пункт № 17 с географски координати: 43°28'49.438"N, 25°44'27.273"E, съгласно протоколи 

от изпитване с №№05-0150 и 05-0208 от 12.06.2020 г. 

Показател 

Точка на 

пробовзе

мане 

Концентрац

ия в 

подземните 

води, 

съгласно КР 

Мерна 

едини ца 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съот

ве 

тстви

е 

Водно ниво КК №17 Няма норма м 27 Веднъж на 6 месеца да 

Активна реакция КК №17 ≥6,5 и ≤9,5 рН единици 6,77±0,07 Веднъж на 6 месеца да 

Електропроводимост КК №17 2000 µS cm
-1

 4130±83 Веднъж на 6 месеца не  

Обща твърдост КК №17 12 mg-еqv/l 5,96±0,24 Веднъж на 6 месеца да 

Перманганатна 

окисляемост 

КК №17 
5 mg О2/l < 0,5* 

Веднъж на 6 месеца 
да 

Амониев йон КК №17 0,5 mg/l 0,624±0,069 Веднъж на 6 месеца не 

Нитрати КК №17 50 mg/l 3,95±0,20 Веднъж на 6 месеца да  

Сулфати КК №17 250 mg/l 1120±4,5 Веднъж на 6 месеца не  

Хлориди КК №17 250 mg/l 25,5±0,8 Веднъж на 6 месеца да  

Ортофосфати/като РО₄/ КК №17 0,5 mg/l 0,343±0,008 Веднъж на 6 месеца да  

Желязо-общо КК №17 200 µg/l 676±81 Веднъж на 6 месеца не 

Цинк КК №17 1 mg/l 0,12±0,001 Веднъж на 6 месеца да 

Живак КК №17 1 µg/l <0,01⃰  Веднъж на 6 месеца да 

Кадмий КК №17 5 µg/l <0,1 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Манган КК №17 50 mg/l 31,0±1,2 Веднъж на 6 месеца да 

Мед КК №17 0,2 mg/l 0,0059±0,0004 Веднъж на 6 месеца да 

Никел КК №17 20 µg/l 11,9±1,0 Веднъж на 6 месеца да 

Олово КК №17 10 µg/l <1 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Селен КК №17 10 µg/l 16±1,0 Веднъж на 6 месеца не 

Хром общ КК №17 50 µg/l <1 ⃰⃰  Веднъж на 6 месеца да 

Алуминий КК №17 200 µg/l <10  ⃰ Веднъж на 6 месеца да 
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Арсен КК №17 10 µg/l <1⃰⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Нефтопродукти КК №17 50 µg/l <300 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

 

Пункт № 18 с географски координати: 43°28'49.438"N, 25°44'27.273"E, съгласно протоколи 

от изпитване с №№05-0152 и 05-05-0208 от 12.06.2020 г. 

Показател Точка на 

пробовзе

мане 

Концентрац

ия в 

подземните 

води, 

съгласно КР 

Мерна 

едини ца 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съот

ве 

тстви

е 

Водно ниво КК №18 Няма норма м 44 Веднъж на 6 месеца да 

Активна реакция КК №18 ≥6,5 и ≤9,5 рН единици 7,52±0,04 Веднъж на 6 месеца да 

Електропроводимост КК №18 2000 µS cm
-1

 1570±31 Веднъж на 6 месеца да 

Обща твърдост КК №18 12 mg-еqv/l 4,36±0,17 Веднъж на 6 месеца да 

Перманганатна 

окисляемост 

КК №18 5 mg О2/l <0,5 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Амониев йон КК №18 0,5 mg/l 0,665±0,0073 Веднъж на 6 месеца не 

Нитрати КК №18 50 mg/l 4,06±0,20 Веднъж на 6 месеца да 

Сулфати КК №18 250 mg/l 403±16 Веднъж на 6 месеца не 

Хлориди КК №18 250 mg/l 39,0±1,2 Веднъж на 6 месеца да 

Ортофосфати/като РО₄/ КК №18 0,5 mg/l 0,391±0,009 Веднъж на 6 месеца да 

Желязо-общо КК №18 200 µg/l 1200±144 Веднъж на 6 месеца не 

Цинк КК №18 1 mg/l <0,010 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Живак КК №18 1 µg/l <0,01⃰  Веднъж на 6 месеца да 

Кадмий КК №18 5 µg/l <0,1 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Манган КК №18 50 mg/l 7,8±0,6 Веднъж на 6 месеца да 

Мед КК №18 0,2 mg/l 0,086±0,0006 Веднъж на 6 месеца да 
Никел КК №18 20 µg/l 5,3±0,4 Веднъж на 6 месеца да 

Олово КК №18 10 µg/l <1 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Селен КК №18 10 µg/l 2,9±0,9 Веднъж на 6 месеца да 

Хром общ КК №18 50 µg/l <1 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Алуминий КК №18 200 µg/l <10  ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Арсен КК №18 10 µg/l 2,0±0,1 Веднъж на 6 месеца да 

Нефтопродукти КК №18 50 µg/l <300 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

 

Пункт № 19 с географски координати: 43°29'10.295"N, 25°44'37.384"E, съгласно протоколи за 

съгласно протоколи от изпитване с №№05-0151 и 05-05-0208 от 12.06.2020 г. 
 

  Показател Точка 

на 

пробовз

емане 

Концентрац

ия в 

подземните 

води, 

съгласно КР 

Мерна 

едини ца 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съотве 

тствие 

Водно ниво КК №19 Няма норма м 8 Веднъж на 6 месеца да 

Активна реакция КК №19 ≥6,5 и ≤9,5 рН единици 7,46±0,04 Веднъж на 6 месеца да 

Електропроводимост КК №19 2000 µS cm
-1

 1118±22 Веднъж на 6 месеца да 

Обща твърдост КК №19 12 mg-еqv/l 4,40±0,18 Веднъж на 6 месеца да 

Перманганатна 

окисляемост 

КК №19 
5 mg О2/l <0,5 ⃰ 

Веднъж на 6 месеца да 

Амониев йон КК №19 0,5 mg/l 0,372±0,045 Веднъж на 6 месеца да 

Нитрати КК №19 50 mg/l 0,87±0,08 Веднъж на 6 месеца да 
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Сулфати КК №19 250 mg/l 89,3±3,06 Веднъж на 6 месеца да 

Хлориди КК №19 250 mg/l 48,2±1,4 Веднъж на 6 месеца да 

Ортофосфати/като РО₄/ КК №19 0,5 mg/l 0,078±0,002 Веднъж на 6 месеца да 

Желязо-общо КК №19 200 µg/l 665±80 Веднъж на 6 месеца не 

Цинк КК №19 1 mg/l <0,10 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Живак КК №19 1 µg/l <0,01⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Кадмий КК №19 5 µg/l <0,1 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Манган КК №19 50 mg/l 6,83±0,5 Веднъж на 6 месеца да 

Мед КК №19 0,2 mg/l 0,0069±0,000

5 

Веднъж на 6 месеца да 

Никел КК №19 20 µg/l 2,9±0,2 Веднъж на 6 месеца да 

Олово КК №19 10 µg/l <1 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Селен КК №19 10 µg/l 1,0±0,1 Веднъж на 6 месеца да 

Хром общ КК №19 50 µg/l <1 ⃰⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Алуминий КК №19 200 µg/l <10  ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Арсен КК №19 10 µg/l <1⃰⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Нефтопродукти КК №19 50 µg/l <300 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

 

Пункт № 17 с географски координати: 43°28'49.438"N, 25°44'27.273"E, съгласно протоколи 

от изпитване №№05-0714 и 05-0715 от 29.12.2020 г. 

Показател Точка на 

пробовзе

мане 

Концентрац

ия в 

подземните 

води, 

съгласно КР 

Мерна 

едини ца 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съот

ве 

тстви

е 

Водно ниво КК №17 Няма норма м 20 Веднъж на 6 месеца да 

Активна реакция КК №17 ≥6,5 и ≤9,5 рН единици 7,32±0,04 Веднъж на 6 месеца да 

Електропроводимост КК №17 2000 µS cm
-1

 3210±64 Веднъж на 6 месеца не 

Обща твърдост КК №17 12 mg-еqv/l 1,84±0,7 Веднъж на 6 месеца да 

Перманганатна 

окисляемост 

КК №17 5 mg О2/l 8,06±0,89 Веднъж на 6 месеца не 

Амониев йон КК №17 0,5 mg/l <0,1 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Нитрати КК №17 50 mg/l 2,93±0,12 Веднъж на 6 месеца да 

Сулфати КК №17 250 mg/l 48,2±1,9 Веднъж на 6 месеца да 

Хлориди КК №17 250 mg/l 33,3±1 Веднъж на 6 месеца да 

Ортофосфати/като РО₄/ КК №17 0,5 mg/l 0,108±0,008 Веднъж на 6 месеца да 

Желязо-общо КК №17 200 µg/l 457±87 Веднъж на 6 месеца не 

Цинк КК №17 1 mg/l <0,010 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Живак КК №17 1 µg/l <0,1⃰  Веднъж на 6 месеца да 

Кадмий КК №17 5 µg/l <0,1 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Манган КК №17 50 mg/l 8,6±0,6 Веднъж на 6 месеца да 

Мед КК №17 0,2 mg/l 0,0133±0,0009 Веднъж на 6 месеца да 
Никел КК №17 20 µg/l 7,6±0,6 Веднъж на 6 месеца да 

Олово КК №17 10 µg/l <1 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Селен КК №17 10 µg/l 1,1±0,1 Веднъж на 6 месеца да 

Хром общ КК №17 50 µg/l 1,0±0,1 Веднъж на 6 месеца да 

Алуминий КК №17 200 µg/l <10  ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Арсен КК №17 10 µg/l 1,1±0,1 Веднъж на 6 месеца да 

Нефтопродукти КК №17 50 µg/l <300 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

 

Пункт № 18 с географски координати: 43°28'49.438"N, 25°44'27.273"E, съгласно протоколи 

от изпитване №№05-0716 и 05-0717 от 29.12.2020 г. 
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Показател Точка на 

пробовзе

мане 

Концентрац

ия в 

подземните 

води, 

съгласно КР 

Мерна 

едини ца 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съот

ве 

тстви

е 

Водно ниво КК №18 Няма норма м 49 Веднъж на 6 месеца да 

Активна реакция КК №18 ≥6,5 и ≤9,5 рН единици 7,32±0,04 Веднъж на 6 месеца да 

Електропроводимост КК №18 2000 µS cm
-1

 3210±64 Веднъж на 6 месеца не 

Обща твърдост КК №18 12 mg-еqv/l 1,84±0,07 Веднъж на 6 месеца да 

Перманганатна 

окисляемост 

КК №18 5 mg О2/l 8,06±0,89 Веднъж на 6 месеца не 

Амониев йон КК №18 0,5 mg/l <0,1 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Нитрати КК №18 50 mg/l 2,93±0,12 Веднъж на 6 месеца да 

Сулфати КК №18 250 mg/l 48,2±1,9 Веднъж на 6 месеца да 

Хлориди КК №18 250 mg/l 33,3±1,0 Веднъж на 6 месеца да 

Ортофосфати/като РО₄/ КК №18 0,5 mg/l 0,108±0,008 Веднъж на 6 месеца да 

Желязо-общо КК №18 200 µg/l 457±87 Веднъж на 6 месеца не 

Цинк КК №18 1 mg/l <0,010 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Живак КК №18 1 µg/l <0,1⃰  Веднъж на 6 месеца да 

Кадмий КК №18 5 µg/l <0,1 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Манган КК №18 50 mg/l 8,6±0,6 Веднъж на 6 месеца да 

Мед КК №18 0,2 mg/l 0,0133±0,0009 Веднъж на 6 месеца да 

Никел КК №18 20 µg/l 7,3±0,6 Веднъж на 6 месеца да 

Олово КК №18 10 µg/l <1 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Селен КК №18 10 µg/l 1,1±0,1 Веднъж на 6 месеца да 

Хром общ КК №18 50 µg/l 1,0±0,1 Веднъж на 6 месеца да 

Алуминий КК №18 200 µg/l 115,0±10 Веднъж на 6 месеца да 

Арсен КК №18 10 µg/l 1,1±0,1 Веднъж на 6 месеца да 

Нефтопродукти КК №18 50 µg/l <300 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

          Пункт № 19 с географски координати: 43°29'10.295"N, 

25°44'37.384"E съгласно протоколи от изпитване №№05-0718 и 05-0719 

от 29.12.2020 г. 
  Показател Точка 

на 

пробовз

емане 

Концентрац

ия в 

подземните 

води, 

съгласно КР 

Мерна 

едини ца 

Резултати от 

мониторинг 

Честота на 

мониторинг 

Съот

ве 

тств

ие 

Водно ниво КК №19 Няма норма м 15 Веднъж на 6 месеца да 

Активна реакция КК №19 ≥6,5 и ≤9,5 рН единици 7,90±0,04 Веднъж на 6 месеца да 

Електропроводимост КК №19 2000 µS cm
-1

 984±20 Веднъж на 6 месеца да 

Обща твърдост КК №19 12 mg-еqv/l 41,2±1,2 Веднъж на 6 месеца не 

Перманганатна 

окисляемост 

КК №19 
5 mg О2/l 9,18±1,01 

Веднъж на 6 месеца не 

Амониев йон КК №19 0,5 mg/l 0,438±0,026 Веднъж на 6 месеца да 

Нитрати КК №19 50 mg/l 5,81±0,23 Веднъж на 6 месеца да 

Сулфати КК №19 250 mg/l 825±33 Веднъж на 6 месеца не 

Хлориди КК №19 250 mg/l 34,7±1,0 Веднъж на 6 месеца да 

Ортофосфати/като РО₄/ КК №19 0,5 mg/l <0,02 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Желязо-общо КК №19 200 µg/l 1520±290 Веднъж на 6 месеца не 

Цинк КК №19 1 mg/l 0,0117±0,0008 Веднъж на 6 месеца да 
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Живак КК №19 1 µg/l <0,1⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Кадмий КК №19 5 µg/l <0,1 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Манган КК №19 50 mg/l 46,9±0,19 Веднъж на 6 месеца да 

Мед КК №19 0,2 mg/l 0,056±0,0004 Веднъж на 6 месеца да 

Никел КК №19 20 µg/l 11,8±0,9 Веднъж на 6 месеца да 

Олово КК №19 10 µg/l <1 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Селен КК №19 10 µg/l 10,4±0,6 Веднъж на 6 месеца да 

Хром общ КК №19 50 µg/l <1 ⃰⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Алуминий КК №19 200 µg/l 197±18 Веднъж на 6 месеца да 

Арсен КК №19 10 µg/l <1⃰⃰ Веднъж на 6 месеца да 

Нефтопродукти КК №19 50 µg/l <300 ⃰ Веднъж на 6 месеца да 

 

Таблица 8. Опазване на почви 

 

Показател 

Концентрация в 

почвите (базово  

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати от    

монитори нг     

mg/kg 

Честота на 

мониторинг Съотв

етстви

е 

рН - - - Веднъж на три години - 

Нефтопродукти - - - Веднъж на три години - 

Хром - - - Веднъж на три години - 

Кадмий - - - Веднъж на три години - 

Цинк - - - Веднъж на три години - 

Желязо - - - Веднъж на три години - 

рН - - - Веднъж на три години - 

          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 

които е издадено КР 

 

 

 
Дата на 

оплакването 
или 

 
Приносител на 

оплакването 

 

Причини 

 
Предприети 

действия 

 
Планира 

ни  
действия 

 
Органи, които са 

уведомени 

- - - - - - 

 


