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                              ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ “НАСИПИЩЕ МЕДНИКАРОВО”  
 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
 

Настоящият Годишен доклад по околна среда /ГДОС/ е изготвен в изпълнение на 

чл.123 в, т. 6 от ЗООС и на Условие 5.10.1 от Комплексно разрешително (КР) №403-H0/2010 

г., за експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово” на “МИНИ 

МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД, гр. Раднево. Данните в настоящия доклад са за изпълнение на 

дейностите, за които е предоставено гореспоменатото Комплексно разрешително, за периода 

от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 

 

1. УВОД 

 

1.1 Наименование на инсталацията, за която е издадено Комплексно разрешително: 

 

Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово” 

 

1.2 Адрес по местонахождение на инсталацията: 

 

Землища на с. Медникарово, с. Искрица, с. Мъдрец и с. Главан, общ. Гълъбово 

 

1.3 Регистрационен номер на КР: 

 

№ 403-H0/2010 г. 

 

1.4 Дата на подписване: 

 

17.11.2010 г. 

 

1.5 Дата на влизане в сила на КР: 

 

10.12.2010 г. 

 

1.6 Оператор на инсталацията: 

 

“МИНИ МАРИЦА ИЗТОК” ЕАД 

 

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

 

6200, гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13 

тел.: 0417 82354, факс 0417 82417  

e-mail: mini-ead@marica-iztok.com 

Изпълнителен директор – инж. Андон Петров Андонов 

 

1.8 Лице за контакти:  

Главен еколог – Владимир Иванов Етов 

 

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

 

6200, гр. Раднево, ул. „Г. Димитров” № 13 

тел.: 0417  82983,  центр. 0417 82575, вътр. 3070, факс 0417 82983 

e-mail: etov@marica-iztok.com 
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1.10 Кратко описание на всяка от дейностите / процесите, извършвани в 

инсталацията:  

 

„Мини Марица Изток” ЕАД (ММИ ЕАД) е най-голямото въгледобивно предприятие в 

Република България, което експлоатира „Източномаришкото лигнитно находище”, с 

продуктивна площ около 240 km2 и обща дължина на фронта по добив на въглища около 10 

km. Основната дейност на дружеството е добив на лигнитни въглища по открит способ от 

три рудника: „Трояново 1”, „Трояново Север” и „Трояново 3”, които са предназначени за 

топлоелектрическите централи „ТЕЦ Марица Изток 2” ЕАД, „Контур Глобал Марица Изток 

3” АД, ТЕЦ „Ей И Ес Гълъбово” и „Брикел” ЕАД. 

Външно насипище “Медникарово” е едно от съоръженията на „ММИ” ЕАД. То служи за 

насипване на иззетите минни маси от откривката на въглищата от рудник „Трояново 3”, 

които се транспортират по система от ГЛТ от рудника до тялото на насипището. 

Насипище „Медникарово” и неговото разширение,  са разположени в най-южната част на 

Източномаришкия басейн, извън граничния контур на балансовите запаси от лигнитни 

въглища.  

От към северната страна на насипището, преминава шосе № 5504 Гълъбово – 

Тополовград, източно шосе № 55 Свиленград –Нова Загора, западно шосе № 554 Харманли – 

Раднево, а южно шосе № 76 Харманли-Тополовград . 

В административно отношение насипището попада в землището на селата Медникарово, 

Главан, Мъдрец и Искрица, които са в община Гълъбово, област Стара Загора. 

Проектната площ на разширението на насипище Медникарово от 16.07.2009 г. за целия 

негов жизнен цикъл – до 2040 г., възлиза на 11 994 дка.  

Контролът на изземаните земни маси се извършва прецизно по провеждания геодезичен 

замер веднъж месечно, като се заснемат теренните коти и се преизчислява обемът на 

отнетата откривка. Оперативен ориентиеровъчен контрол се извършва ежедневно по косвен 

показател– разход на ел. енергия за транспортиране на откривката. 

Входящият контрол на отпадъците от дейността на „Контур Глобал Марица Изток 3” АД 

се извършва с електронни лентови везни, преди натоварването им на ГЛТ от сгуроотвала. 

      Технология на депониране на откривката и неопасни отпадъци от дейността на 

„Контур Глобал Марица Изток 3” АД 

В настоящия момент откривните работи в рудника се водят по поточна технология с 

използване на роторни багери, гумено-лентови транспортьори и лентови 

насипообразуватели. 

Технологичната схема е следната: 

1. изкопаване на земни маси; 

2. преместване на забойни транспортьори; 

3. транспортиране на земни маси; 

4. насипване на земни маси; 

5. изместване на насипищни транспортьори; 

6. текущ ежедневен ремонт на основни съоръжения и помощна механизация; 

7. направа на трасе за транспортьорите; 

8. изграждане на водоотлив 

9. транспортиране на хумусни земни маси 

10. рекултивация 

т. 1 Изкопаването на земните маси се извършва с роторни багери. Земните маси преминали 

през транспортьорите на багера посредством пълнач се насочват към забойния ГЛТ. 

 

т. 2 Изместването на забойния ГЛТ става след като се изземат земните маси от разкривния 

багер от турнодозер, чрез надлъжно придвижване. 
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т. 3 Транспортирането на земни маси се извършва със система от ГЛТ до поемането им от 

насипищния багер Аs12500. В забойната част на рудника ГЛТ е с ширина на гуменото 

платно 1800 mm, а магистралната и насипищната част са с ширина на лентата със стоманени 

въжета 2250 mm. Привеждането в движение на отделните транспортьори се извършва от 

задвижващи станции, на които има един работник машинист. Пускането в ход на ГЛТ се 

извършва от оператора на пулт за управление и свръзка след получаване на информация за 

готовност за работа от всички работни места. 

 

т. 4 Насипването на земни маси се извършв,а след поемането им от три насипищни 

транспортьора и тяхното подаване чрез разтоварна кола на насипищния багер Аs12500. 

Подравняването на земните маси пред насипищния багер се прави с булдозер. 

 

т. 5  Преместването на насипищните транспортьори се извършва като преместването на 

забойните транспортьори по начина, описан в т. 2 от технологичната схема. 

 

т. 6  Извършва се ежедневен, авариен и текущ ремонт на основните съоръжения и помощната 

механизация. 

Ежедневният ремонт на основните съоръжения се извършва по информация от нощните 

смени и при констатиране на неизправност на машините през деня. Задължително системата 

спира  всеки ден за 4 часа за планово-предупредителен ремонт ППР и веднъж седмично за 12 

часа. Ежедневна профилактика и поддръжка се извършва и на помощната механизация от 

обслужващия персонал. 

Аварийният ремонт на основните съоръжения се извършва при необходимост и се прави от 

обслужващия персонал по време на смяната 

Годишният ремонт на основните съоръжения се прави, като се спират ГЛТ системата с 

багери в срок от 45 до 60 дни. 

 

т. 7 Направата на трасе на ГЛТ се извършва от булдозер, като предварително се трасира от 

маркшайдери. При направата на трасето задължително се спазва надлъжен наклон. След 

направата на трасето започва изместване на ГЛТ.  

 

т. 8  Водоотливът се извършва с надлъжни канавки край борда с еднокофови багери. Зад 

лентата се копаят магистрални канали с роторен каналокопател. 

 

т. 9 Събирането и извозването на хумуса става, като предварително той се транспортира до 

определени места, с цел да се създадат хумусни депа. 

 

т. 10 Рекултивация. Изпълнява се техническа и биологична рекултивация на насипания 

терен, за което ежегодно се изготвят и реализират рекултивационни проекти. 

            Експлоатация на депото 

Експлоатацията на насипището започва през 1978 г. 

Съвместното депониране на сгуропепелен отпадък с откривка от откривните хоризонти на 

рудник “Трояново-3” започва от 1985 г. До 1985 г. на насипище “Медникарово” е насипвана 

само откривка от ІІІ-ти, ІV-ти и V-ти хоризонти на рудник “Трояново 3”, а сгуропепелния 

отпадък е депониран в сгуроотвал “Искрица”. 

Насипищните хоризонти се развиват по ветрилообразна схема до края на 

съществуването си с посока от североизток към югозапад, а крайният контур на насипището 

е съобразен така, че да приема откривката до края на експлоатация на рудник “Трояново 3”, 

за което има изготвени и съответните проекти. 
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Откривката, която се насипва на насипище “Медникарово”, е представена предимно 

от глини и песъчливи глини.  

Насипообразуването първоначално се осъществява с 2 бр. насипообразуватели As-

6300. През 1987 г. е построена лентовата система 2250 мм, на която започва работа 

насипообразувател As12500. От 1997 г. той работи самостоятелно на насипището. 

Първоначално работи с долно и горно насипване, а понастоящем само с долно насипване.  

Височината на долното насипване варира от 2.0 м до 40.0 м, средно 24.5 м и е в 

зависимост от засипваните теренни форми.  

Насипообразувателят As12500 работи с три насипищни ленти, като средната дължина на 

фронта е 3700 м, а вместимостта на една заходка с долно насипване е средно около 8 000 хил 

м3. Наклонът на хоризонта, който се оформя е с двустранен наклон – на север и на юг. 

От 1985 г. започва смесеното отсипване на откривка и сгуропепелина от ТЕЦ 

“Марица Изток 3” /сега „Контур Глобал Марица Изток 3” АД/, като първоначално 

транспортирането на сгуропепелината е с автосамосвали от сгуроотвал “Искрица” до 

претоварен пункт на ГТЛ-3503. От 1987 г. изгребването от сгуроотвала се извършва с 2 

верижни многокофови багери RS400, а транспортирането е с ГТЛ до претоварния пункт, 

след което пепелината заедно с откривката от Рудник “Трояново 3” /РТНК 5/ се насипва в 

тялото на насипището. 

За насипище “Медникарово” средното процентно участие на отпадъците е 11-15%, а 

на откривката е 89-85%. Не се допуска насипване само на отпадъци. Поддържа се оптимална 

влажност на депонирани отпадъци от 15% до 25%, с цел недопускане на разпрашаването им. 

Благоприятно условие при смесеното отсипване на глини от откривката и пепелина се 

оказва зърнометричния и минерален състав на глините. Същите са финнодисперсни до 

праховопесъчливи, практически са без филтрационни свойства.  

Естеството на превозвания и насипван в насипището материал, изгребван от 

сгуроотвала, създава предпоставки за замърсяване на въздуха с прах. Пепелният материал 

има ниска обемна плътност, голяма порьозност и слаба влагозадържаща способност, поради 

което повърхностния слой на пепелния пласт е силно дрениран и сух . 

Отпадъкът от мините - откривката - не попада в Приложното поле на Закона за 

управление на отпадъците и Директива 1999/31/ЕС, относно депа за отпадъци. 

Неопасните производствени отпадъци от дейността на „Контур Глобал Марица Изток 

3” АД, които се депонират на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”, са 

класифицирани, съгласно Наредба №2 (ДВ бр. 66/2014 г.) и Комплексно разрешително, с 

оптимална влажност от 15% до 25%, както следва: 

код на 

отпадъка 
наименование на отпадъка 

10 01 01 
Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, 

упомената в 10 01 04) в количество до 255 000 т/год 

10 01 02 
Увлечена/ летяща пепел от изгаряне на въглища в количество до 1 470 000 

т/год 

10 01 05 

Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при 

десулфуризация на отпадъчни газове (след въвеждане в експлоатация на 

сероочистващите инсталации), в количество до 1 100 000 т/год.; 

10 01 21 
Утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, различни 

от упоменатите в 10 01 20 (от бъдеща ПОСВ), в количество до 7 500 т/год.; 

10 01 23 
Утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от упоменатите в 

10 01 22, в количество до 6 т/год. 

19 09 02 
Утайки от избистряне на вода(утайки от коагулация в реактор-утаителите), в 

количество до 10 000 т/год.; 

19 09 03 Утайки от декарбонизиране, в количество до 200т/год.; 

19 09 06 Разтвори и утайки от регенерация на йонообменниците (утайки), в количество 



ГДОС за 2020 г., за изпълнение на дейностите по Комплексно разрешително №403-Н0/2010 г. 

 

                              ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ “НАСИПИЩЕ МЕДНИКАРОВО”  
 

до 30 000т/год.; 

Всичко  
Отпадъци от дейността на „Контур Глобал Марица Изток 3” АД 

до 2 872 706 т/год 

 

1.11 Производствен капацитет на инсталациите:  

 

№ Инсталация, която попада в 

обхвата на Приложение 4 на 

ЗООС: 

Капацитет 

(t отпадъци) 
Депонирани отпадъци за 

периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г. 

(t отпадъци) /по усл. 4.2/ 

1 Депо за неопасни отпадъци 

„Насипище Медникарово” (т. 

5.4 от Приложение 4 на ЗООС) 

86 181 180 2 165 663 

 

 

1.12 РИОСВ, на чиято територия е разположена инсталацията:  

 

Регионална инспекция по околна среда и води – Стара Загора 

6000, гр. Стара Загора, ул. “Стара Планина” №2, ПК 143  

 

1.13 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията: 

 

Басейнова Дирекция “Източнобеломорски район” 

4000, гр. Пловдив, ул. “Янко Сакъзов” № 35 

 

1.14 Организационна структура на фирмата, отнасяща се до управлението на 

околната среда 

Специализираното звено в „Мини Марица Изток” ЕАД, отговарящо за управление на 

околната среда е „Екология” при отдел „Производствено-технологичен”, който е пряко 

подчинен на Директора по производствено – техническите въпроси и има следните основни 

функции: 

- Своевременно и коректно прилагане на всички законови наредби, касаещи 

производствената дейност на дружеството, по отношение на опазването на околната среда и 

привеждането й в съответствие с действащото законодателство; 

- Осъществява комуникационна и функционална връзка между дружеството и външни 

държавни или общински организации, представя, популяризира и защитава приетата и 

утвърдена екологична политика на фирмата;  

- Организира провеждането на мониторинг; 

- Анализира резултатите от провежданите по график измервания. Разработва и предлага 

конкретни мерки за отстраняване на констатираните отклонения; 

- Организира, ръководи, осигурява, контролира цялостната дейност, свързана с управление 

на околната среда; 

- Осигурява официална информация по околната среда за заинтересовани страни; 

- Съдейства за оперативното управление на аспектите; 

- Осъществява контрол по прилагане на документите от СУОС и на съответствието със 

съществуващите норми по околната среда; 

- Извършва контрол, отчет и управление на дейностите по съхранение, транспортиране и 

третиране на отпадъците, генерирани на площадката на дружеството; 

- Извършва контрол за състоянието на складовете и резервоарите за съхранение на суровини, 

реагенти и горива; 

- Един от приоритетните въпроси, които се решават от „Мини Марица Изток” ЕАД, в 

частност звено „Екология”, е възстановяване на нарушените терени на площите, където 

окончателно са преустановени минните работи; 
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- Документира и поддържа документацията за основните дейности по опазване на околната 

среда. 

 

В дружеството „Мини Марица Изток” ЕАД, длъжностните лица, отговорни за 

дейностите по управление на околната среда са: 

- Главен еколог; 

- Еколог; 

- Инж. минен екология и рекултивация /във всеки рудник на Дружеството/. 

 

2. СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 

 

Дружеството  “Мини Марица Изток” ЕАД е внедрило и прилага интегрирана система 

за управление на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд в 

съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2015, ISO 14001:20015 и ISO 

45001:2018. 

 

Съгласно Условие №5 от Комплексно разрешително №403-Н0/2010 г. /КР/, е разработена 

и се прилага система за управление на околната среда (СУОС), отговаряща на поставените 

изисквания. 

 

2.1 Структура и отговорности: 

 

Съгласно Условие 5.1.1 и Условие 5.1.2 е изготвен списък с персонала, който ще 

извършва конкретни дейности по изпълнение на условията в разрешителното и лицата, 

отговорни за изпълнение на условията в разрешителното.  

 

КРС 5.1.2 - НМ Списък на отговорните лица и персонала, който ще извършва конкретни 

дейности по изпълнението на условията в Комплексно разрешително №403-Н0/2010 г. 

 

Списъкът се съхранява и се актуализира при промяна на персонала/лицата или 

отговорностите. През 2020 г., същия не е претърпял актуализация.  

Същият е достъпен за служителите. 

 

2.2 Обучение 

В изпълнение на Условие 5.2.1 от КР, са определени потребностите от обучение на 

персонала през 2020 г., и е изготвена Програма за обучение.  

Предвид пандемичната обстановка, обучение на служителите, пряко свързани с 

екологичната дейност в Дружеството, не е провеждано. При подобряване на условията, 

такова ще се осъществи. 

За повишаване квалификацията на работниците и служителите на „Мини Марица 

Изток” ЕАД, ежегодно се изготвя Програма за квалификационната дейност и график за 

провеждане на квалификационните курсове, които се утвърждават от Изпълнителния 

директор на Дружеството. 

 

КРП 5.2.1 – НМ Програма за обучение на персонала. 

 

 

2.3 Обмен на информация 

 

В изпълнение на Условие  5.3.1 на площадката се поддържа актуална информация за 

отговорните лица за изпълнение на условията в разрешителното, включително списък с 

имена, длъжност, местоположение на работното място и телефон за контакт. През 2020 г., не 
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е извършвана актуализация на списъка с отговорните лица за изпълнение на условията в 

разрешителното, включително списъка с имената, длъжността, местоположението на 

работното място и телефона за контакт. 

 Списъкът е достъпен за служителите. 

  

 КРС 5.3.1 - НМ Отговорни лица за изпълнение на условията от Комплексно 

разрешително №403-Н0/2010 г. 

 

В изпълнение на Условие 5.3.2 на територията на предприятието се поддържа актуален 

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

техните адреси и начин за контакт (включително за спешни случаи). През 2020 г., не е 

извършвана актуализация на списъка.Списъкът е достъпен за служителите. 

 

КРС 5.3.2 - НМ Списък на органите/лицата,които трябва да бъдат уведомявани, 

съгласно условията в Комплексно разрешително №403-Н0/2010 г. 

 

2.4 Документиране 

 

Съгласно Условие 5.4.1 има изготвен актуален списък с нормативните актове по околна 

среда, отнасящи се до работата на инсталациите. Списъкът е актуализиран два пъти през 

2020 г. 

 

 КРС 5.4.1 – НМ Списък на нормативните актове по околна среда, които се отнасят до 

работата на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово” 

 

Съгласно Условие 5.4.2 има изготвен списък и са документирани всички необходими 

инструкции, изисквани с настоящото разрешително, които се съхраняват на достъпно място 

на площадката.  

 

КРС 5.4.2 - НМ Списък на инструкциите, съгласно Комплексно разрешително №403-

Н0/2010 г. на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово” 

 

Съгласно Условие 5.4.3 има изготвен списък на кого от персонала, какъв документ е 

предоставен. 

 

КРС 5.9.4 – НМ; КРС 5.4.3 - НМ Списък с документите, доказващи съответствие с 

условията на Комплексно разрешително №403-Н0/2010 г. на Депо за неопасни отпадъци 

„Насипище Медникарово” и на предоставените документи. 

 

 

2.5 Управление на документи 

 

В Дружеството се прилага писмена инструкция за актуализация на документите, в случай 

на промени в нормативната уредба, работата и управлението на инсталацията, както и за 

изземване на невалидната документация, съгласно изискванията на Условие 5.5.1. 

През 2020 г., в Регистъра за изменения са документирани 2 изменения на документи, 

изисквани с условията на КР, а именно: две актуализации на списъка с нормативни 

актове по околна среда, по Условие 5.4.1. 

КРИ 5.5.1 - НМ Инструкция за актуализация на документите, изисквани от Комплексно 

разрешително №403-Н0/2010 г. на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово” 
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 Актуализираните документи са достъпни за лицата, които ги прилагат. Невалидните 

документи са иззети. 

 

2.6 Оперативно управление 

 

В изпълнение на Условие 5.6.1, изискваните от КР инструкции за експлоатация и 

поддръжка, са тези по условие 8.2.1.2 – Инструкции за експлоатация и поддръжка на 

електропреобразувателните части на технологичното оборудване на Депо за неопасни 

отпадъци „Насипище Медникарово”. Списъкът на инструкциите за експлоатация и 

поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване на Депо за 

неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”, отговорните лица по прилагането им и 

документите, в които се отразяват извършените дейности, са приложени към инструкцията 

по условие 8.2.1.2 и са неразделна част от нея. Информацията е официално предоставена от 

Рудник „Трояново 3”. 

 

2.7 Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия 

 

Съгласно Условие 5.7.1 има разработена и се прилага инструкция за мониторинг на 

техническите и емисионни показатели, заложени в комплексното разрешително. Резултатите 

от мониторинга се отразяват в документи и протоколи, които се съхраняват на територията 

на предприятието. 

 

КРИ 5.7.1 – НМ Инструкция за мониторинг на техническите и емисионни показатели, 

съгласно условията от Комплексно разрешително №403-Н0/2010 г. на Депо за неопасни 

отпадъци „Насипищае Медникарово” 

 

Съгласно Условие 5.7.2 има изготвена писмена инструкция за периодична оценка на 

съответствието на стойностите на техническите и емисионни показатели с определените в 

условията на разрешителното. Водят се записи в Документ - оценка на съответствието, 

установяване на причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия /към 

условията от КР/. 

 

КРИ 5.7.2 – НМ Инструкция за периодична оценка на съответствието на стойностите 

на техническите и емисионни показатели с определените в условията на Комплексно 

разрешително №403-Н0/2010 г. на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово” 

 

Съгласно Условие 5.7.3 има изготвена писмена инструкция за установяване на 

причините за допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия.  

 

За допуснатите несъответствия се водят записи в Протокол за несъответствие и Регистър 

на несъответствията. 

 

През 2020 г., в Регистъра на несъответствията е документирано едно несъответствие, по 

Условие 13.7.2 от КР - установени са превишения на стандартите за качество на подземните 

води в пунктовете за мониторинг №1и №2, от проведения собствен мониторинг през месец 

юни и през месец декември 2020 г.  

  Изготвени са 2 броя Протоколи за несъответствие /за всеки пункт поотделно, съгласно 

проведения мониторинг/. 

 

КРИ 5.7.3 – НМ Инструкция за установяване на причините за допуснатите 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия 
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2.8 Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации 

 

За спазване на Условие 5.8.1 е разработена и се прилага инструкция КРИ 5.8.1 - НМ 

Инструкция за преразглеждане, и при необходимост, актуализиране на инструкциите за 

работа на технологичното/пречиствателното оборудване на Депо за неопасни отпадъци 

„Насипище Медникарово” /РТНК 5/ след всяка авария. 

 

През 2020 г., не са възниквали аварийни ситуации и съответно няма необходимост от 

актуализиране на инструкциите за работа на технологичното оборудване. 

 

Съгласно Условие 5.8.2 е изготвена и се прилага писмена инструкция за предотвратяване 

и контрол на аварийни ситуации - КРИ 5.8.2 - НМ Инструкция за аварийно планиране и 

действие при аварии на Депо за неопасни отпадъци «Насипище Медникарово».  

 

 В Инструкцията, както и в Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи и други кризисни ситуации на 

територията на Рудник „Трояново 3”, на чиято територията се намира депото са включени 

дейностите по:  

- определяне на възможните аварийни ситуации с въздействие върху околната среда 

и здравето на хората; 

- определяне на възможните начини на действие за вече определените аварийни 

ситуации, като са избрани действия, които осигуряват най-добра защита за живота 

и здравето на хората и околната среда. За всяка от аварийните ситуации е 

документиран избрания начин на действие; 

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

Плана за действие при аварии и периодично обновяване на готовността му за 

действие;  Изготвени, утвърдени от Управителя и изпълнени са Плановете за 

обучение за 2020 г., на работниците и служителите, включени и невключени във 

формированията на аварийно-спасителния отряд в Рудник „Трояново 3”. За 

персонала на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово” – РТНК 5, 

през 2020 г., е проведено обучение, на тема: „Поведение и действие на 

работниците и служителите, при възникнала кризисна ситуация „земетресение“ в 

работно време и път за евакуация; 

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

работещите от района на аварията; 

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

действия. През 2020 г., не са възниквали аварии с опасност за хората и околната 

среда; 

- определяне и редовна техническа поддръжка на средствата за оповестяване при 

авария - ел. сирени, стационарни и мобилни телефони; 

- определяне на необходимите средства за лична защита на работещите, редовната 

им проверка и поддръжка, както и безпрепятствения достъп до местата за тяхното 

съхранение – ежегодно се извършва качествена обработка и проверка на годността 

им; 

- определяне на средствата за противодействие на възможните аварии. Общите 

изисквания за противопожарна защита са залегнали в Правилника за 

безопасността на труда при разработване на находища по открит способ и в Плана 

за СНАВР. Изискваните средства за противопожарна защита на всички 

съоръжения на територията на „Мини Марица Изток” ЕАД са подробно описани в 

Инструкцията по безопасността на труда при експлоатацията, текущото 

поддържане и ремонта на багерите, претоварачите и насипообразувателите в 
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„Мини Марица Изток” ЕАД и в Инструкцията за общите правила по осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд в „Мини Марица Изток” ЕАД. 

-     На всички багери, работещи на територията на „Мини Марица Изток” ЕАД, вкл. и 

на депото, са инсталирани пожарогасителни инсталации. Ежемесечно се 

извършват проверки за годността им, за което се съставят Протоколи за проверка 

на багерите, вкл. проверка на пожарогасителните средства. 

- определяне и редовна актуализация на списъка на персонала, включен във 

формированията на аварийно-спасителния отряд в Рудник „Трояново 3”. 

 

В „Мини Марица Изток” ЕАД се прилага План за провеждане на спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии и катастрофи и други кризисни 

ситуации на територията – общо за дружеството и за всеки рудник поотделно. Плановете се 

актуализират със Заповед на Изпълнителния директор за всяка календарна година. 

 

2.9 Записи 

 

В документи и протоколи се водят записи и се съхраняват данните от наблюдението на 

емисионните и технически показатели, резултатите от оценката на съответствието им с 

изискванията на условията в комплексното разрешително (съгласно Условие 5.9.1). 

 

Данните за причините за допуснатите несъответствия и предприетите коригиращи 

действия, се документират в Протокол за несъответствие и Регистър на несъответствията 

(съгласно Условие 5.9.2). За периода 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., има регистрирано 1 брой 

несъответствие, съгласно 2 броя Протоколи за несъответствие, подробно описани в т. 2.7 от 

настоящия доклад /по Условие 5.7.3/. 

В изпълнение на Условие 5.9.3 докладваме, че към момента не е извършвано 

преразглеждане и/или актуализация на инструкциите за работа на 

технологичното/пречиствателното оборудване. 

 

Съгласно Условие 5.9.4 е изготвен списък с документите, доказващи съответствие с 

условията на разрешителното. Тези документи се съхраняват и се предоставят при поискване 

от компетентните органи. 

 

КРС 5.9.4 – НМ; КРС 5.4.3 - НМ Списък с документите, доказващи съответствие с 

условията на Комплексно разрешително №403-Н0/2010 г. на Депо за неопасни отпадъци 

„Насипище Медникарово” и на предоставените документи. 

 

 През 2020 г., не е извършвана актуализация на списъка.  

 

2.10 Докладване 

 

“Мини Марица Изток” ЕАД има издадено Комплексно разрешително № 403-Н№/2010 г. 

за експлоатацията на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”. Настоящият 

доклад по околна среда се изготвя, на основание чл. 123 в, т.6 от ЗООС и Условие 5.10.1 от 

Комплексното разрешително, съгласно които Дружеството докладва резултатите от 

собствения мониторинг и представя в РИОСВ Стара Загора и Басейнова дирекция за 

управление на водите – ИБР гр. Пловдив Годишен доклад за изпълнение на дейностите, за 

които е предоставено настоящото Комплексно разрешително, на хартиен и електронен 

носител.  

Данните в настоящия доклад са за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

гореспоменатото комплексно разрешително, считано от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. 
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Докладът е изготвен, съгласно Образеца на годишен доклад, приложен към утвърдената 

със Заповед № РД – 806/31.10.2006 г. “Методика за реда и начина за контрол на 

комплексното разрешително и образец на годишен доклад за изпълнение на дейностите, за 

които е предоставено комплексно разрешително. 

 

2.11 Актуализация на СУОС 

 

За отчетния период на настоящия доклад не са възниквали обстоятелства, налагащи 

актуализация на СУОС. Дружеството ще актуализира системата за управление на околната 

среда при актуализация или изменение на издаденото комплексно разрешително или след 

издаването на ново такова. 

Извършена е актуализация на документи от СУОС, подробно описани в т. 2.5 от 

настоящия доклад. 

 

3. ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИ 

 

3.1 Използване на вода: 
 

При работата на инсталацията Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово” 

се използва вода единствено, с цел намаляване на праховите емисии във въздуха, като за 

целта се извършва оросяване на транспортния път от района на насипването на отпадъците 

върху откривката /от РТНК 5/ до насипообразувателя. Оросяването се извършва в сухо и 

ветровито време и при високи температури на околната среда 

Водата, необходима за оросяване се черпи от водоизточник, каптиращ подземни води, 

съгласно Разрешително за водовземане от подземни води, чрез съществуващи водовземни 

съоръжения №31591016/04.04.2016 г.  

 

Прилагат се инструкциите и методиката: 

 

КРИ 8.1.4.2 – НМ Измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества 

вода за производствени нужди на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”; 

 

КРИ 8.1.4.3 – НМ Оценка на съответствието на измерените/изчислени количества вода с 

определените в Комплексно разрешително №403-Н0/2010 г., установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия; 

 

КРМ 8.1.4.1 – НМ Изчисляване на количеството използвана вода за производствени нужди 

от Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”  

 

За резултатите от прилагането на инструкциите и отчитането на измерените количества се 

водят записи в: 

- Дневник за ежедневен разход на вода за производствени нужди; 

- Ежемесечна справка за изразходваните количества вода; 

- Документ - Оценка на съответствието на изразходваните количества вода с 

разрешените, установяване на  причините за несъответствие и предприемане на 

коригиращи действия; 

- Протокол за несъответствие; 

- Регистър на несъответствията. 

Документите се съхраняват на територията на дружеството и ще се предоставят при 

поискване от компетентните органи. 
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За периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г., общата консумация на вода и консумацията на 

вода за производството на единица продукт за инсталацията, която попада в обхвата на 

Приложение 4 на ЗООС /в изпълнение на Условие 8.1.5.1./ са съгласно Таблица 3.1 

 

Таблица 3.1 
 

 

 

 

Година 

 

Източник 

на вода, 

 

    

Годишно 

количество, 

съгласно КР 

Количество за 

единица 

продукт, 

съгласно КР 

/m3/t 

депониран 

отпадък/ 

Използвано 

количество 

вода за 

отчетния 

период 

м3 

Използвано 

количество 

за единица 

продукт 

/m3/t 

депониран 

отпадък/ 

Съответс

твие 

 

2010 Сондажен 

кладенец 

Няма норма 
0,00006 

0 0 Да 

2011 Сондажен 

кладенец 

 

Няма норма 
 

0,00006 

 

472  
 

0,00002 

 

Да 

2012 Сондажен 

кладенец 

 

Няма норма 
 

0,00006 

 

648  
 

0,00035 

 

Не 

2013 Сондажен 

кладенец 

 

Няма норма 
 

0,00006 

 

246 

 

0,00002 

 

Да 

2014 Сондажен 

кладенец 

 

Няма норма 
 

0,00006 

 

60 

 

0,000002 

 

Да 

2015 Сондажен 

кладенец 

 

Няма норма 
 

0,00006 

 

262 

 

0,00001 

 

Да 

2016 Сондажен 

кладенец 

 

Няма норма 
 

0,00006 

 

130 

 

0,000002 

 

Да 

2017 Сондажен 

кладенец 

 

Няма норма 
 

0,00006 

 

130 

 

0,000007 

 

Да 

2018 Сондажен 

кладенец 

 

Няма норма 
 

0,00006 

 

164 

 

0,000006 

 

Да 

2019 Сондажен 

кладенец 

 

Няма норма 
 

0,00006 

 

180 

 

0,000006 

 

Да 

2020 Сондажен 

кладенец 

 

Няма норма 
 

0,00006 

 

160 

 

0,000007 

 

Да 

 

По Условие 8.1.5.2 докладваме, че за периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г., има 

направени 12 оценки на съответствието. През месеците юни, юли, август, септември и 

октомври, е извършвано оросяване на депото.  

През отчетния период, изразходваното количество вода за единица продукт, 

съответства на определената норма в КР, поради това не се е налагало предприемане на 

коригиращи действия.   

 Съгласно Условие 8.1.3 от КР, основният консуматор на вода за производствени 

нужди е оросяващата техника – специализиран автомобил тип „водоноска”. Експлоатацията 

и поддръжката му се извършва от служителите от участък „Автотранспорт” в Рудник 

„Трояново 3” – шофьори и монтьори, съгласно специфичните инструкции за експлоатация и 

поддръжка на моторни превозни средства. За извършените през годината текущи ремонти на 

водоноската се изготвят наряди, които се съхраняват при ръководителя на участъка. 
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3.2 Използване на енергия: 

 

Консумацията на електроенергия на площадката на депото се измерва, посредством 

електромери, намиращи се в подстанции №7, №8 и №9. Всяко първо число от месеца се 

отчитат показанията на електромерите на килиите, захранващи РТНК 5. След отчитане на 

показанията се изчислява консумацията. От Ръководител отдел «ЕСР Марица Изток» се 

изготвя месечна справка на изразходваното количество ел. енергия от Депо за неопасни 

отпадъци „Насипище Медникарово”, която до 5-то число на месеца се предоставя на звено 

„Екология”. 

 

Съгласно Условие 8.2.1.2 се прилага инструкция КРИ 8.2.1.2 - НМ Експлоатация и 

поддръжка на електропреобразувателните части на технологичното оборудване на Депо 

за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”. 

 

 Съоръженията, основни консуматори на електроенергия на площадката на Депо за 

неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”, за които се изисква прилагане на настоящата 

инструкция за експлоатация и поддръжка са: 

1. Багери 

 Rs 2000-4 

 Rs 2000-6 

 Rs 2000-8 

 As 12500 

2. Задвижващи станции (ЗС) 

 3506/Т0, 3505/Т1, 3504/Т2, 3503/Т3, 3502/Т4, 3501/Т5, 3511/Т6, 3512/Т7, 3513/Т8, 

3514/Т9, 3521, 3522, 3531, 3532, 3541, 3542. 

 

Списъкът на инструкциите за експлоатация и поддръжка на 

електропреобразувателните части на технологичното оборудване на Депо за неопасни 

отпадъци „Насипище Медникарово”, отговорните лица по прилагането им и документите, в 

които се отразяват извършените дейности, са приложени към инструкцията и са неразделна 

част от нея. Информацията е официално предоставена от Рудник „Трояново 3”. 

  За годността за експлоатация на тежкото минно оборудване се извършват ежедневни 

проверки от определените длъжностни лица и при необходимост се предприемат ремонтни 

дейности. За извършените дейности се водят записи в наряд за работа, дневник за наряди и в 

оперативен дневник, които се съхраняват в Рудник „Трояново 3”. 

 

В изпълнение на Условие 8.2.2.1 се прилага инструкция КРИ 8.2.2.1 – НМ 

Измерване/изчисляване и документиране на изразходваните количества електроенергия 

за производствени нужди на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”. 

 

Месечната консумация на електроенергия за инсталацията по Условие 2, попадаща в 

обхвата на Приложение 4 на ЗООС е равна на общата месечна консумация на електроенергия 

за площадката. 

Данните от измерването/изчислението на консумацията на електроенергия се 

документират в Месечна справка за изразходваното количество ел. енергия от Депо за 

неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”. 

 

По Условие 8.2.2.2 се прилага инструкция КРИ 8.2.2.2 - НМ Оценка на 

съответствието на измерените/изчислени количества електроенергия с определените в 

Комплексно разрешително №403-Н0/2010г., установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия  
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Водят се записи в Документ - Оценка на съответствието на изразходваните количества 

ел. енергия с разрешените, установяване на  причините за несъответствие и предприемане на 

коригиращи действия. 

В изпълнение на Условие 8.2.3.1 в Таблица 3.2 по-долу са представени данни, 

относно консумацията на електроенергия за периода от 01.01.2018 до 31.12.2018г., изразена 

като годишна консумация за производство на единица продукт за инсталациите, попадащи в 

обхвата на Приложение 4 на ЗООС. 

 

Таблица 3.2-1 

Година 

Електроенергия 

Количество за 

единица продукт, 

съгласно КР 

Използвано 

количество за единица 

продукт за отчетния 

период 

Съответ 

ствие 

 

2010 Депо за неопасни 

отпадъци „Насипище 

Медникарово” 
0.006 МWh/t 0,004 MWh/t Да 

2011 Депо за неопасни 

отпадъци „Насипище 

Медникарово” 
0.006 МWh/t 0,0034 MWh/t Да 

2012 Депо за неопасни 

отпадъци „Насипище 

Медникарово” 
0.006 МWh/t 0,005 MWh/t Да 

2013 Депо за неопасни 

отпадъци „Насипище 

Медникарово” 
0.006 МWh/t 0,004 MWh/t Да 

2014 Депо за неопасни 

отпадъци „Насипище 

Медникарово” 
0.006 МWh/t 0,003 MWh/t Да 

2015 Депо за неопасни 

отпадъци „Насипище 

Медникарово” 
0.006 МWh/t 0,003 MWh/t Да 

2016 Депо за неопасни 

отпадъци „Насипище 

Медникарово” 
0.006 МWh/t 0,003 MWh/t Да 

2017 Депо за неопасни 

отпадъци „Насипище 

Медникарово” 
0.006 МWh/t 0,004 MWh/t Да 

2018 Депо за неопасни 

отпадъци „Насипище 

Медникарово” 
0.006 МWh/t 0,004 MWh/t Да 

2019 Депо за неопасни 

отпадъци „Насипище 

Медникарово” 
0.006 МWh/t 0,004 MWh/t Да 

2020 Депо за неопасни 

отпадъци „Насипище 

Медникарово” 
0.006 МWh/t 0,003 MWh/t Да 
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За периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г., има направени 12 оценки на  съответствието на 

изразходваната електроенергия за единица продукт с определената в КР норма (съгласно 

Условие 8.2.3.2). Не са установени несъответствия и не се е налагало извършване на 

коригиращи действия, в резултат на прилагане на инструкцията КРИ 8.2.2.2 – НМ.  

 

3.3 Използване на суровини, спомагателни материали и горива 

 В комплексното разрешително на Депо за неопасни отпадъци «Насипище 

Медникарово» няма поставени условия за използване и съхранение на суровини, 

спомагателни материали и горива. 

 При експлоатацияна на депото не се използват суровини. 

 Използваните спомагателните материали /основно масла и греси/ и горива /за 

транспортните средства/ се доставят и съхраняват на площадката на Рудник «Трояново 3». 

В таблици 3.3.1, 3.3.2 и 3.3.3 по-долу няма данни за докладване. 

 

Таблица 3.3.1 

Суровини Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно 

КР 

Употребено 

годишно 

количество 

 

Количество 

за единица 

продукт 

 

 

Съответствие 

 

      

 

 

Таблица 3.3.2 

Спомагателни 

материали 

Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно 

КР 

Употребено 

годишно 

количество 

 

Количество 

за единица 

продукт 

 

 

Съответствие 

 

      

 

Таблица 3.3.3 

Горива Годишно 

количество, 

съгласно 

КР 

Количество 

за единица 

продукт, 

съгласно 

КР 

Употребено 

годишно 

количество 

 

Количество 

за единица 

продукт 

 

 

Съответствие 

 

      

 

3.4 Съхранение на суровини, спомагателни материали и горива 

  

 На площадката на депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово” не се 

съхраняват спомагателни материали и горива. Същото се осъществява на площадката на 

Рудник «Трояново 3». 

 При необходимост се доставят на съоръженията на депото със специализирани 

транспортни средства. 

 

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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В Комплексното разрешително са поставени условия за докладване на годишните 

количества на замърсителите, изпускани в атмосферния въздух, в повърхностните води и в 

почвата, съгласно изискванията на Регламент № 166/2006 г., относно създаване на 

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

На площадката на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово” няма 

точкови източници на емисии в атмосферния въздух и в КР няма поставени условия за 

извършване на собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух.  

В утвърдената методика по чл. 25, ал. 6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух 

за изчисляване по балансови методи на емисиите на вредни вещества /замърсители/ в 

атмосферния въздух - CORINAIR, няма емисионни фактори за изчисляване на емисиите от 

такъв тип депа за производствени неопасни отпадъци. Поради това не е възможно 

определяне на годишните количества на замърсителите в атмосферния въздух по 

Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно изискванията на Регламент 

№ 166/2006 г., относно създаването на Европейски регистър за изпускането и преноса на 

замърсителите, съгласно Условие 9.3. 

  Предвид горните обстоятелства, няма документирана и съхранена на площадката 

информация по Условие 9.4.1 и докладване по Условие 9.4.4, във връзка с Условие 9.4.1. 

 В КР са поставени емисионни норми за заустваните повърхностни води по 

показателите рН, неразтворени вещества, желязо, метали /общо/ и нефтопродукти. Тези 

замърсители не са посочени в Приложение II на Регламент № 166/2006 на Европейския 

парламент и на Съвета от 18 януари 2006г., относно създаването на Европейски регистър за 

изпускането и преноса на замърсители (ЕРИПЗ) и поради това няма направени изчисления, 

документирана и съхранена на площадката информация по Условие 10.1.3.7 и Условие 

10.3.2, и докладване на количества на замърсителите, изпускани в повърхностните води по 

Условие 10.3.3. 

В почвата няма пренос и изпускане на замърсители от дейността, посочени в 

приложение II на Регламент № 166/2006 г. Поради това няма данни, които да се докладват по 

Условие 11.8.8. 

 

В таблица 1 от Приложение №1 няма данни за докладване. 

 

4.2 Емисии на вредни вещества в атмосферния въздух 

 

На площадката на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”, няма 

точкови източници на емисии в атмосферния въздух и в КР няма поставени условия за 

извършване на собствен мониторинг на емисиите на вредни вещества, изпускани в 

атмосферния въздух.   

Всички емисии, отделени в атмосферния въздух от площадката на Депо за неопасни 

отпадъци “Насипище Медникарово” са с характер на неорганизирано изпускане по смисъла 

на § 1, т.10 от Допълнителните разпоредби на Закона за чистотата на атмосферния въздух.  

Източници на неорганизирани емисии са дейностите, свързани с работата на 

машините и съоръженията при: 

1. транспорта и пресипването на отпадъците върху откривката; 

2. насипване в тялото на депото с помощта на насипообразувател; 

3. рекултивацията на депото; 

4. движението на машини в района на депото. 

Емисиите от рекултивацията на депото са от значение единствено за работната 

площадка, поради едрозърнестия състав и висока влажност на обработваните земни маси – 

съпоставими са напълно с емисиите по време на обработката на земята в земеделието. 

Емисии на вредни вещества (SO2 , NOx , тежки метали и др.) от изгарянето на горива в 

двигатели с вътрешно горене се отделят при: 
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1. транспортните дейности - транспорт на персонал, спомагателни средства и др.; 

2. рекултивационните мероприятия – от строително-изкопната техника (единични 

машини като багер, булдозер, челен товарач и др.). 

Те са с локално значение и с ограничен период на действие. Не оказват трайно 

въздействие върху качеството на атмосферния въздух. 

Основният източник на прахови емисии във въздуха са отпадъците, транспортирани 

от сгуроотвала на „Контур Глобал Марица изток 3” АД. Частиците от пепелина  в тях, с 

размери под 30 m са потенциален източник на емисии, поради своите физични свойства 

(задържат се във въздуха продължително време). 

За транспортиране на изгребаните от сгуроотвала на “Контур Глобал Марица Изток 3” 

АД отпадъци е изграден гумено-лентов транспортьор. Смесването на откривка и отпадъци се 

извършва извън площадката на депото, от където сместта се транспортира с помощта на 

гумено-транспортни ленти /ГТЛ/ до насипообразувателя As 12500. 

Разработената технология за съвместно депониране на откривка от минна дейност и 

отпадък (сгуропепелина и гипс от СОИ) предвижда относително процентно съдържание, 

както следва:  

1. откривка – до 85 %’ 

2. сгуропепелина и гипс от СОИ – до 15 %. Отпадъците са с оптимална влажност от 

15% до 25%. 

При товаро-разтоварните работи и при движението върху откритата лента на сместа 

“откривка-отпадъци”, главен фактор за поява на емисия е самото движение. Движението на 

въздуха - вятър над повърхността на смесените маси за насипване, е вторичен фактор и той 

се проявява като съществен при скорост на вятъра над 5 m/s. 

Образуването на локални прахови емисии е възможно да се наблюдава главно през 

сухите летни месеци, при насипването в тялото на депото.  

За предотвратяване и намаляване на неорганизираните емисии на прах се изпълняват 

следните мерки: 

 

При извършване на товарене и разтоварване 

1. Всички пресипни точки по пътя на лентите са снабдени с гумен улей и са с 

оптимизирана минимална височина на пресипване; 

2. Използват се гумени транспортни ленти, специализирани за насипния материал; 

3. Задвижването на гумените транспортни ленти е с плавен старт; 

4. Спазват се стриктно оптималните срокове за планово-предупредителни ремонти; 

5. Автоматизиран е процеса на зареждане - автоматично спират лентите при прекъсване 

на подаването на откривка; 

6. Не се допуска транспортиране и насипване само на отпадъци. 

 

За оборудването, използвано при товарене и разтоварване 

1. Осигурена е редовна поддръжка на цялото оборудване; 

2. Лентовият път не е капсулован, но местата на пресипване са снабдени с улеи; 

3. Използват се възможно максимално дълги ленти, с цел намаляване броя на 

пресипките. 

 

За местата, където се извършва товарене и разтоварване 
1. Местата на пресипване са частично оградени; 

2. Монтирани са приемни съоръжения и гумени улеи; 

3. Предвидени са залесителни мероприятия за създаването на пояси покрай постоянните 

трасета на ГТЛ; 

4. При силен вятър се преустановява работа от гледна точка на безопасност на 

насипообразувателя. 
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За прахообразните материали, които се товарят и разтоварват 

1. Работи се с влажност на отпадъците от ТЕЦ-а от  15-25%; 

2. Отпадъците се смесват с глината от откривката, при което се намалява способността 

им за разпрашаване; 

3. При разпиляване на отпадъци или откривка около транспортьора, терена периодично 

се почиства, а  отпадъците - поставят на ГТЛ.  

 

При транспортиране 

1. Използват се открити транспортни ленти за откривката и отпадъците от ТЕЦ-а, но 

местата на пресипване са частично оградени и снабдени с гумени улеи; 

2. При сухо време се овлажняват пътищата. 

 

При смесеното депониране на твърди и прахообразни материали на открито 

1. Последните 1,5 – 2 метра над смесеното насипване на откривка и отпадъци от ТЕЦ-а 

се извършва като „запръстяване”, т. е. насипване само на откривка, която има глинест 

състав, не се разпрашава и запечатва терена; 

2. Изпълнява се техническа и биологична рекултивация – затревяване и залесяване; 

3. Преустановяват се дейностите при силен вятър. 

По време на насипване и рекултивация: 

1. Оросяват се работните места; 

2. Оросяват се временните пътища за рекултивационните мероприятия. 

 

Извършва се периодична оценка на наличието на източници на неорганизирани емисии, 

установяване на причините за тях и предприемане на коригиращи мерки за ограничаването 

им. 

Отговорности за установяването на източници на неорганизирани емисии на прах на 

площадката на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово” има целия обслужващ 

персонал на участък РТНК 5 - депо, който е запознат с инструкциите от условие 9.1 

„Неорганизирани емисии” от Комплексно разрешително №403-Н0/2010 г. Извършват се 

ежедневни обходи на ГТЛ и на площадката на депото и се изпълняват описаните по-горе 

мерки, с цел редуциране на праховите емисии. 

При необходимост, извънредни коригиращи мерки са назначават от Изпълнителния 

директор на „Мини Марица Изток” ЕАД, Управителя на Рудник „Трояново 3” или от 

Ръководител участък РТНК 5. 

В инструкция са регламентирани обстоятелствата, при които се налага оросяване на 

участъци от площадката на депото, с цел редуциране на неорганизираните емисии и 

ненарушаване качеството на атмосферния въздух при експлоатацията му. 

При сухо време и безветрие, както и при влажно време, поради характеристиките на 

насипваните на депото отпадъци от ТЕЦ-а с влажност 15-25% и откривка от минните 

дейности, не се налага извършване на оросяване на участъци от депото. 

При сухо време с високи температури на околната среда, както и при сухо време и силни 

ветрове, освен стриктното изпълнение на описаните мерки по експлоатацията на депото, се 

налага извършване на оросяване на пътищата около транспортьора и на участъците в района 

на насипване на отпадъците върху откривката. 

При природни бедствия, аварии и катастрофи на площадката на депото и в съседните 

терени, оросяване не се извършва. 

Участъците за оросяване и продължителността на процеса се определят в зависимост от 

конкретната обстановка от Ръководител участък РТНК 5. 

Информация за датата и часа на оросяване за всеки месец се документира в Дневник за 

ежедневен разход на вода за производствени нужди. Ежемесечно се уведомява РИОСВ Стара 
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Загора за дните през съответния месец, през които е извършено оросяване, за причините за 

неорганизираните емисии и за изразходваното количество вода. 

  

Прилагат се инструкциите: 

 

КРИ 9.1.1 - НМ Инструкция за периодична оценка на наличието на източници на 

неорганизирани емисии на площадката на Депо за неопасни отпадъци „Насипище 

Медникарово”, установяване на причините за неорганизираните емисии и предприемане на 

мерки за ограничаването им  

 

КРИ 9.1.2 – НМ Инструкция за периодична оценка на спазването на мерките за 

предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии на площадката на Депо за 

неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”, установяване на причините за 

несъответствията и предприемане на коригиращи действия  

 

КРИ 9.1.2 – НМ Инструкция за Определяне на обстоятелствата, при които се налага 

оросяване на участъци от площадката на Депо за неопасни отпадъци „Насипище 

Медникарово”, с цел недопускане нарушаване качеството на атмосферния въздух при 

експлоатацията му  

 

През 2020 г., са извършени 12 броя периодични оценки за спазването на мерките за 

предотвратяване/намаляване на неорганизираните емисии. През месеците юни, юли, август, 

септември и октомври, когато са били налице неорганизирани емисии, при извършените 

ежемесечни оценки на съответствието е установено, че се спазват предвидените мерки за 

предотвратяване/намаляване на неорганизираните прахови емисии, генерирани от дейността 

на депото /Условие 9.4.4, във връзка с Условие 9.4.2/. Резултат от това е намаляването на 

запрашаването в района на депото. 

Резултатите от изпълнението на мерките се документират в Документ - Оценка на 

наличието на източници на неорганизирани емисии и на спазване на мерките за 

предотвратяване и ограничаване на неорганизираните емисии, установяване на  причините за 

несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

През 2020 г. не са възниквали форсмажорни обстоятелства, изискващи прилагане на 

извънредни коригиращи мерки. 

 

При прилагането на Инструкция за Определяне на обстоятелствата, при които се налага 

оросяване на участъци от площадката на Депо за неопасни отпадъци „Насипище 

Медникарово”, с цел недопускане нарушаване качеството на атмосферния въздух при 

експлоатацията му, е установено, че обстоятелствата, при които се е налагало извършване на 

оросяване през месеците юни, юли, август, септември и октомври на 2020 г., са сухо и 

ветровито време, и високи температури на околната среда. /Условие 9.4.4, във връзка с 

Условие 9.4.3/. Оросяването е разпоредено от Ръководител Участък РТНК 5, с цел 

намаляване на запрашаването в района на депото. 

 

По Условие 9.4.4, във връзка с Условие 9.4.1 е докладвано в т. 4.1 от настоящия ГДОС. 

 

По условие 9.4.6 от КР няма данни за докладване. В утвърдената методика по чл. 25, ал. 

6 от Закона за чистотата на атмосферния въздух за изчисляване по балансови методи на 

емисиите на вредни вещества /замърсители/ в атмосферния въздух - CORINAIR, няма 

емисионни фактори за изчисляване на емисиите от такъв тип депа за производствени 

неопасни отпадъци.  

Поради това не е възможно определяне на годишните количества на замърсителите в 

атмосферния въздух по Приложение 4 на Ръководство за прилагане на ЕРИПЗ, съгласно 
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изискванията на Регламент № 166/2006 г., относно създаването на Европейски регистър за 

изпускането и преноса на замърсителите и изчисляване на емитираните количества на 

замърсителите във въздуха за един тон депониран отпадък. 

Към момента няма друга утвърдена методика за изчисляване на емитираните количества 

на замърсителите във въздуха за един тон депониран отпадък. 

 

4.3 Емисии на вредни и опасни вещества в отпадъчните води 

 

От дейността на Депото за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово” не се 

формират производствено замърсени отпадъчни води. Няма и не се предвижда изграждането 

на канализационни мрежи за производствени и битово-фекални отпадъчни води. За 

работниците са осигурени химически тоалетни. От територията на депото не се предвижда 

заустване на отпадъчни производствени и битово-фекални води във водни тела. 

При дъждове се формират само повърхностни /дъждовни/ води. Пътят на 

формираните повърхностни води и точките на тяхното заустване са представени в 

приложения 6.1 и 6.2 от заявлението за издаване на КР. 

 

 Мониторинговите пунктове, в които се заустват дъждовни води, формирани от 

повърхността на депото са: 

 

пункт № 1 МПР1- Географските му координати са - 42°04’38,4” N и 26°01’51,8” E. Намира 

се на р. Реджепа и в него се отводняват повърхностни води от насипището в западна посока. 

В източната част на водосбора е прекаран отводнителен канал. На реката е изграден 

микроязовир, който се оттича в създаден от откоса на насипището подприщителен водоем до 

самия пункт.  

 

пункт № 2 МПР-2 Географските му координати са – 42°06’56,5” N и 26°00’47,3” E. Намира 

се на р. Сръбча , непосредствено до югоизточния край на с. Медникарово.  

 

Водосборът му е ограничен от изток с отводнителен скатов канал, който отвежда 

повърхностните води в Циганска река, на която е изграден язовир „Червена река”, извън 

проучвания район. На този пункт се отводняват водни потоци със северозападна насоченост. 

Голяма част от водосбора е заета от площта на насипището, зад чиито южен откос също са 

създадени подприщителни водоеми.  

 

пункт № 3 – МПР 3 Географските му координати са – 42°04’22,3” N и 26°03’07,1” E. 

Намира се на Циганска река, на около 600 м над опашката на яз. „Червена река”. От запад 

водосборът му е ограничен от скатовия отводител, който е граница между п.2 и п.3, но 

излива събраните води в п.3. Този пункт има най-голям водосбор, тъй като обхваща и голяма 

част от регулацията на с. Главан. На югоизток водоема на водосбора минава по върховете 

Балзена и Чуката. Голяма част от водосбора е заета от територията на насипището, в чиито 

южен откос са образувани подприщителни водоеми. На този пункт се отводняват водни 

потоци със северна и северозападна посока. 

 

пункт № 4 МПР 4- Географските му координати са - 42°05’38,4” N и 26°04’59,9” E. Намира 

се на Тарла дере и съвпада с изградения на дерето микроязовир № 7. Водосборът на този 

пункт е най-малък и в него се отводняват водни потоци със североизточна посока. Те се 

формират между Циганска река и дерето. 

 

В Условие 10.1.1.1, Условие 10.1.1.2, Условие 10.1.1.3 и Условие 10.1.1.4 от КР са 

поставени индивидуални емисионни ограничения на заустваните повърхностни води по 

показателите рН, неразтворени вещества, желязо, метали (общо) и нефтопродукти. 
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Периодичността на мониторинга, съгласно Условие 10.1.3.2, Условие 10.1.3.3, 

Условие 10.1.3.4 и Условие 10.1.3.5 от КР е веднъж на шестмесечие. 

Пробовземането и анализите на заустваните повърхностни води се извършват от 

акредитирана лаборатория. 

През отчетния период 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., е извършен 2 пъти собствен 

мониторинг – през месеците юни и декември, от акредитирана лаборатория. 

В комплексното разрешително няма условие, изискващо извършване на оценка на 

съответствието на резултатите от мониторнга с поставените индивидуални емисионни 

ограничения на контролираните показатели, но такава се извършва. 

В изпълнение на Условие 10.1.3.6 от КР е изготвена и се прилага КРМ 10.1.3.4 – НМ 

Методика за изчисляване на количествата зауствани води от Депо за неопасни отпадъци 

„Насипище Медникарово”. 

 

За отчетния период 01.01.2020 – 31.12.2020 г., през точките на заустване във 

водоприемниците, са постъпили следните количества повърхностни води: 

 

 

 

 По Условие 10.3.3 няма данни за докладване, поради причините изложени в т. 4.1 от 

настоящия доклад. 

  

4.4 Управление на отпадъците 

 

Производствените, опасните и битовите отпадъци, които се образуват от дейността на 

Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово” са малка част от отпадъците, които се 

генерират от дейността на „Мини Марица Изток” ЕАД. Всички дейности по третиране на 

отпадъците от дейността на дружеството се извършват, съгласно Програмата за управление 

на дейностите по отпадъците 2016 - 2021 г., утвърдена от Директора на „Мини Марица 

Изток” ЕАД гр. Раднево (фирмена програма). 

Депото, за което е издадено настоящото Комплексно разрешително, попада на 

територията на Рудник „Трояново 3”. Отпадъците, които се генерират от дейността му не се 

различават по вид /код и наименование/ от тези, които се генерират от рудника. Всички 

дейности по събирането, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането им се 

извършват по един и същ начин, поради което не е икономически оправдано и целесъобразно 

разделяне на отпадъците от депото от тези на рудника. 

На територията на депото няма обособени площадки за временно съхранение на 

отпадъците. Същото се извършва на площадките, които са обособени в рудника. В КР не са 

поставени условия за временно съхраняване на образуваните отпадъци. 

Генерираните от дейността на депото отпадъци се събират, съгласно поставените 

условия в мястото на образуването им и се предават незабавно в местата за временното им 

съхранение. 

Предаването на отпадъците от депото за временно съхранение в Звено „Вторични 

суровини” или Склад „ГСМ” се извършва въз основа на Приемно-предавателен протокол, в 

който е записано количеството на отпадъка -  изчислено в зависимост от обема, вида му или 

съда за временно съхранение. 

Точка на заустване Водно количество 

м3 
МПР 1 408408 

МПР 2 405295,8 

МПР 3 478296 

МПР 4 2140320 
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Окончателното измерване на количествата образувани отпадъци съвместно от депото 

и от Рудник „Трояново 3”, се извършва чрез претеглянето им на везна в Рудник „Трояново 3” 

при предаването им за транспортиране. 

Отпадъците от дейността на депото се документират в Отчетните книги за образувани 

производствени и/или опасни отпадъци на Рудник „Трояново 3”, а отпадъците от „Контур 

Глобал Марица изток 3”, приемани на депото се документират в Отчетна книга за 

оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци – Депо за неопасни отпадъци „Насипище 

Медникарово”, съгласно Наредба 1/2014 г. Книгите са прошнуровани, прономеровани и 

заверени от РИОСВ Стара Загора (Условие 11.8.1). 

За генерираните на територията на Рудник „Трояново 3” отпадъци, в т. ч. от Депо за 

неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”, дружеството подава ежегодно отчет, съгласно 

Приложение № 9 на Наредба 1/2014 г. и годишен отчет, съгласно Приложение № 30 и  

Приложение № 31 на същата Наредба (Условие 11.8.1). 

При работата на депото през 2020 г., образуваните отпадъци не се различават по вид 

(код и наименование) и не превишават количествата, посочени в Комплексно разрешително 

№403-Н0/2010 г. (Условие 11.1.1). 

В изпълнение на Условие 11.8.2, в Таблица 4.4-1 и Таблица 4.4-2 по-долу е дадена 

информация за количествата, оползотворяването и обезвреждането на образуваните 

отпадъци през отчетния период. 

За периода 2010 г. – 2020г., няма регистрирано превишение на генерираните отпадъци, 

спрямо разрешените в КР. 
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Табл.4.4-1 Образуване на отпадъци за отчетен период 10.12.2010 г.– 31.12.2020 г. 

 

 

 

Отпадък 

 

 

 

Код 

Годишно 

количество 

2010 г. 

Годишно 

количество 

2011 г. 

Годишно 

количество 

2012 г. 

Годишно 

количество 

2013 г. 

Годишно 

количество 

2014 г. 

Годишно 

количество 

2015 

 

Годишно 

количество 

2016 

 

Съотв

етств

ие 

 

Количе

ства, 

определ

ени 

с КР, 

t/y 

Реално 

измерен

о 

 

t/y 

Количе

ства, 

определ

ени 

с КР, 

t/y 

Реално 

измерен

о 

 

t/y 

Количе

ства, 

определ

ени 

с КР, 

t/y 

Реално 

измерен

о 

 

t/y 

Количе

ства, 

определ

ени 

с КР, 

t/y 

Реално 

измерен

о 

 

t/y 

Количе

ства, 

определ

ени 

с КР, 

t/y 

Реално 

измерен

о 

 

t/y 

 

Количе

ства, 

определ

ени 

с КР, 

t/y 

 

Реално 

измерен

о 

 

t/y 

 

Количе

ства, 

определ

ени 

с КР, 

      t/y 

 

Реално 

измерен

о 

 

     t/y 

 

 

Желязо и стомана 

 

17 04 05 

 

2,64 

 

0 

 

2,64 

 

2,5 

 

2,64 

 

0 

 

2,64 

         

       0 

 

 

2,64 

 

0,196 

 

2,64 

 

0,11 

 

2,64 
0  

да 

 

Излезли от употреба гуми 

 

16 01 03 

 

25 

 

0 

 

25 

 

0,240 

 

25 

 

0 

 

25 

 

0 

 

25 

 

0 

 

25 

 

0 

 

25 
0  

да 

 

Пластмаса и каучук 

 

19 12 04 

 

5 

 

0 

 

5 

 

5 

 

5 

 

0 

 

5 

 

0 

 

5 

0 

 

 

5 

0  

5 
0  

да 

Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 

 

13 01 10* 

 

17,24 

 

0 

 

17,24 

 

0 

 

17,24 

 

0 

 

17,24 

 

0 

 

17,24 

0 

 

 

17,24 

0  

17,24 
0  

да 

Нехлорирани моторни, смазочни 

и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

 

13 02 05* 

 

25 

 

0 

 

25 

 

0 

 

25 

 

0 

 

25 

 

0 

 

25 

 

0 

 

25 

0  

25 
0  

да 

Опаковки, съдържащи опасни 

вещества или замърсени с опасни 

вещества 

 

15 01 10* 

 

2 

 

0 

 

2 

 

0,120 

 

2 

 

0 

 

2 

 

0,05 

 

2 

 

0 

 

2 

0  

2 
0  

да 

Абсорбенти, филтърни 

материали /вкл. маслени филтри, 

неупоменати другаде/, кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

 

15 02 02* 

 

1,5 

 

0 

 

1,5 

 

0,050 

 

1,5 

 

0 

 

1,5 

 

0 

 

1,5 

 

0,2 

 

1,5 

 

0,05 

 

1,5 
0,01  

да 

Оловни акумулаторни батерии  

16 06 01* 

 

0,5 

 

0,040 

 

0,5 

 

0,060 

 

0,5 

 

0,02 

 

0,5 

 

0,04 

 

0,5 

 

0,140 

 

0,5 

 

0,05 

 

0,5 
0  

да 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 

 

20 01 21* 

 

0,130 

 

0 

 

0,130 

 

0,012 

 

0,130 

 

0 

 

0,130 

 

0 

 

0,130 

 

0 

 

0,130 

0  

0,130 
0  

да 

Смесени битови отпадъци  

20 03 01 

 

0,8 

 

0,07 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,7 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,8 

 

0,6 

 

0,8 

0,6  

0,8 
0,6  

да 

Отпадъци от почистване на 

канализационни системи 

 

20 03 06 

 

0,5 

 

0 

 

0,5 

 

0 

 

0,5 

 

0 

 

0,5 

 

0 

 

0,5 

0  

0,5 

 

0 

 

0,5 
0  

да 
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Отпадък 

 

 

 

Код 

Годишно 

количество 

2017 г. 

Годишно 

количество 

2018 г. 

Годишно 

количество 

2019 г. 

Годишно 

количество 

2020 г. 

Годишно 

количество 

2021 г. 

Годишно 

количество 

2022 

 

Годишно 

количество 

2023 

 

Съотв

етств

ие 

 

Количе

ства, 

определ

ени 

с КР, 

t/y 

Реално 

измерен

о 

 

t/y 

Количе

ства, 

определ

ени 

с КР, 

t/y 

Реално 

измерен

о 

 

t/y 

Количе

ства, 

определ

ени 

с КР, 

t/y 

Реално 

измерен

о 

 

t/y 

Количе

ства, 

определ

ени 

с КР, 

t/y 

Реално 

измерен

о 

 

t/y 

Количе

ства, 

определ

ени 

с КР, 

t/y 

Реално 

измерен

о 

 

t/y 

 

Количе

ства, 

определ

ени 

с КР, 

t/y 

 

Реално 

измерен

о 

 

t/y 

 

Количе

ства, 

определ

ени 

с КР, 

      t/y 

 

Реално 

измерен

о 

 

     t/y 

 

 

Желязо и стомана 

 

17 04 05 

 

2,64 

 

0 

 

2,64 

0  

2,64 

0  

2,64 

0  

2,64 

  

2,64 

  

2,64 
  

да 

 

Излезли от употреба гуми 

 

16 01 03 

 

25 

 

0 

 

25 

0  

25 

2  

25 

1,1  

25 

  

25 

  

25 
  

да 

 

Пластмаса и каучук 

 

19 12 04 

 

5 

 

0 

 

5 

0  

5 

0  

5 

0  

5 

  

5 

  

5 
  

да 

Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 

 

13 01 10* 

 

17,24 

 

0 

 

17,24 

0  

17,24 

0  

17,24 

0  

17,24 

  

17,24 

  

17,24 
  

да 

Нехлорирани моторни, смазочни 

и масла за зъбни предавки на 

минерална основа 

 

13 02 05* 

 

25 

 

0 

 

25 

0  

25 

1,5  

25 

1  

25 

  

25 

  

25 
  

да 

Опаковки, съдържащи опасни 

вещества или замърсени с опасни 

вещества 

 

15 01 10* 

 

2 

 

0 

 

2 

0  

2 

0  

2 

0  

2 

  

2 

  

2 
  

да 

Абсорбенти, филтърни 

материали /вкл. маслени филтри, 

неупоменати другаде/, кърпи за 

изтриване и предпазни облекла, 

замърсени с опасни вещества 

 

15 02 02* 

 

1,5 

 

0 

 

1,5 

0  

1,5 

0,01  

1,5 

0  

1,5 

  

1,5 

  

1,5 
  

да 

Оловни акумулаторни батерии  

16 06 01* 

 

0,5 

 

0 

 

0,5 

0  

0,5 

0,1  

0,5 

0,1  

0,5 

  

0,5 

  

0,5 
  

да 

Флуоресцентни тръби и други 

отпадъци, съдържащи живак 

 

20 01 21* 

 

0,130 

 

0 

 

0,130 

0  

0,130 

0,03  

0,130 

0,013  

0,130 

  

0,130 

  

0,130 
  

да 

Смесени битови отпадъци  

20 03 01 

 

0,8 

 

0,56 

 

0,8 

0,6  

0,8 

0,6  

0,8 

0,5  

0,8 

  

0,8 

  

0,8 
  

да 

Отпадъци от почистване на 

канализационни системи 

 

20 03 06 

 

0,5 

 

0 

 

0,5 

0  

0,5 

0  

0,5 

0  

0,5 

  

0,5 

  

0,5 
  

да 
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Табл.4.4-2 Образуване на отпадъци за отчетен период 01.01.2020 – 31.12.2020 г. 

 

 

 

Отпадък 

 

 

 

Код 

Годишно 

количество 

Годишно количество 

за единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката 

Транспортиране – 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответ 

ствие 

 

 

 

Количе

ства, 

опреде

лени с 

КР, t/y 

Реално 

измерено 

 t/y 

Количества 

определени 

с КР 
t/tотп 

Реално 

измерен

о(1) 

t/tотп 

Желязо и стомана 17 04 05 2,64 0 няма 0 няма СТ (2) да 
Излезли от употреба гуми 16 01 03 25 1,1 няма 1,1 няма Външна фирма да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 5 0 няма 0 няма СТ да 
Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 

13 01 10* 17,24 0 няма 0 няма СТ да 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална основа 

13 02 05* 25 1 няма 1 няма СТ да 

Опаковки, съдържащи опасни 

вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 2 0 няма 0 няма СТ да 

Абсорбенти, филтърни 

материали /вкл. маслени 

филтри, неупоменати 

другаде/, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени 

с опасни вещества 

15 02 02* 1,5 0 няма 0 няма СТ да 

Оловни акумулаторни 

батерии 

16 06 

01* 
0,5 0,1 няма 0,1 няма СТ да 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, съдържащи 

живак 

20 01 

21* 
0,130 0,013 няма 0,013 няма СТ да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 0,8 0,5 няма 0,5 няма Външна фирма да 
Отпадъци от почистване на 

канализационни системи 

20 03 06 0,5 0 няма 0 няма СТ да 
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Забележки: 

(1) Посочените количества отпадъци са изчислени в изпълнение на Условие 11.8.2 от КР – 

годишно количество за един тон депонирани отпадъци. 

(2) Собствен транспорт до площадките за временно съхранение в Рудник «Трояново 3» 

 Таблица 4.4-3 Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци за отчетен период 01.01.2018 – 

31.12.2018 г., извън територията на депото 

 
 

 

Отпадък 

 

 

Код 

Име на външната фирма, 

извършваща операцията по  

оползотворяване / 

обезвреждане 

Код на 

извършваната 

операция по 

оползотворяване/ 

обезвреждане 

Общо предадено 

количество за 

отчетния период 

t 

Желязо и стомана 17 04 05   не са предавани 
Излезли от 

употреба гуми 

16 01 03 „Медина Мед“ ООД, 

Стара Загора 

R12, Т 1,1 

Пластмаса и каучук 19 12 04   не са предавани 
Нехлорирани 

хидравлични масла 

на минерална 

основа 

13 01 10*   не са предавани 

Нехлорирани 

моторни, смазочни 

и масла за зъбни 

предавки на 

минерална основа 

13 02 05*   не са предавани 

Опаковки, 

съдържащи опасни 

вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

15 01 10*   не са предавани 

Абсорбенти, 

филтърни 

материали /вкл. 

маслени филтри, 

неупоменати 

другаде/, кърпи за 

изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

15 02 02*   не са предавани 

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

16 06 

01* 

  не са предавани 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи 

живак 

20 01 

21* 
  не са предавани 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 01 Община Гълъбово, Отдел 

„Чистота” 

D1 0,5 

Отпадъци от 

почистване на 

канализационни 

системи 

20 03 06   не са предавани 
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През 2020 г., е извършено предаване и на отпадъци, генерирани през 2019 г. 

Отпадъците се предават на фирми за оползотворяване и/или обезвреждане, въз основа на 

сключени писмени Договори. 

Смесените битови отпадъци се събират и транспортират от Отдел „Чистота” на Община 

Гълъбово, въз основа на Общинска Наредба за местни данъци и такси, и заплатена от 

Дружеството такса битови отпадъци. 

  

За изпълнение на Условие 11 „Управление на отпадъците” от КР се прилагат следните 

инструкции: 

 КРИ 11.2.12 - НМ Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

събирането на отпадъците с  условията на Комплексно разрешително №403-

Н0/2010 г., на причините за установените несъответствия и за предприемане на 

коригиращи действия; 

 КРИ - 11.3.3 – НМ  Инструкция за оценка на съответствието на транспортирането 

на отпадъците с условията но Комплексно разрешително №403-Н0/2010 г., на, 

причините  за установените несъответствия и предприемане на коригиращи 

действия; 

 КРИ 11.4.3 - НМ Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

оползотворяване, преработване и рециклиране на отпадъците с условията от 

Комплексно разрешително №403-Н0/2010 г., на причините за установените 

несъответствия и за предприемане на  коригиращи действия; 

 КРИ 11.5.3 - НМ Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

обезвреждането на отпадъците с условията от Комплексно разрешително №403-

Н0/2010 г., на  причините  за установените несъответствия и за предприемане на 

коригиращи действия; 

 КРИ 11.6.2 - НМ Инструкция за измерване или изчисление на количествата 

образувани отпадъци в съответствие с Условие 11.1 от Комплексно разрешително 

№403-Н0/2010 г. на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”; 

 КРИ 11.6.3 – НМ Инструкция за оценка на съответствието на количествата 

образувани отпадъци с разрешените такива в Комплексно разрешително №403-

Н0/2010 г., установяване на причините за несъответствията и предприемане на 

коригиращи действия. 

Съгласно Условие 11.8.4  през отчетния период от 01.01.2020 – 31.12.2020 г., са 

извършени 4 проверки за прилагане на  инструкциите за оценка на съответствието на 

събирането, транспортирането, оползотворяването, преработването и рециклирането, и 

обезвреждането на отпадъците с условията на КР, при които няма констатирани 

несъответствия. Не се е налагало предприемане на коригиращи действия (Условие 11.8.3). 

Резултатите са документирани в документ Оценка на съответствието на събирането, 

транспортирането, оползотворяването, преработването и рециклирането, и 

обезвреждането на отпадъците с условията от Комплексно разрешително №403-Н0/2010 

г.  

Количествата образувани отпадъци от дейността на Депо за неопасни отпадъци 

„Насипище Медникарово” през 2020 г., не се различават по вид /код и наименование/ и не 

превишават количествата, разрешени в условие 11.1 от КР (Условие 11.6.3).  

 

Не са установени несъответствия по отношение на количествата отпадъци и не се е 

налагало предприемане на коригиращи действия. 
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По Условие 11.8.4.1 докладваме следната информация от извършения през отчетния 

период мониторинг на състоянието на депото, в изпълнение на Условие 11.6.5: 

 

1. Площ от депото, заета от отпадъците 

1.1. През 2010 г. - 98,7 дка с долно насипване. 

1.2. През 2011 г. – 304,468 дка с долно насипване. 

      1.3. 2012 г. – 726,987 дка с долно насипване. 

     1.4. 2013 г. – 531,368 дка с долно насипване. 

     1.5. 2014 г. – 775,760 дка с долно насипване. 

    1.6. 2015 г. – 482,766 дка с долно насипване. 

   1.7. 2016 г. –  702, 712 дка с долно насипване. 

   1.8. 2017 г. –  392,391 дка с долно насипване. 

   1.9. 2018 г. –  577,340 дка с долно насипване. 

1.10. 2019 г. –  272,223 дка с долно насипване. 

1.11. 2020 г. –  245,591 дка с долно насипване. 

 

Цитираните по-горе площи, насипани с отпадъци, предвид прилаганата технология, 

ще бъдат и вторично насипани, с оглед по-пълното използване на нарушените терени на 

депото. Поради това е некоректно сумирането им. 

 

1. Обем на отпадъците – 20 625 298 м3 или 20 625 298 тона, в това число 180 422 

т. през 2010 г., 2 367 530 т. през 2011 г., 1 868 920 т. през 2012 г., 1 631 434 т. 

през 2013 г., 1 371 360 т. през 2014 г., 2 026 294 т. през 2015 г., 2 144 365 т. през 

2016 г., 2 852 120 т. през 2017 г., 1 668 706 т. през 2018 г., 2 348 484 т. през 2019 

г. и 2 165 663 т. през 2020 г. 

2. Състав на отпадъците 

 

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, 

упомената в 10 01 04) – 1 826 710,139 т; 

 - 10 01 02 - Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища – 12 959 351,971 т; 

- 10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при 

десулфуризация на отпадъчните газове – 5 813 472,672 т; 

- 10 01 21- утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, 

различни от упоменатите в 10 01 20 - 23 593,663 т; 

- 10 01 23 - утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от 

упоменатите в 10 01 22 – 34,829 т; 

 - 19 09 02 - утайки от избистряне на вода(утайки от коагулация в реактор-утаител) – 

325,666 т; 

- 19 09 03 - утайки от декарбонизиране – 1807,638 т; 

- 19 09 06 - разтвори и утайки от регенерация на йонообменници – 0 т. 

 В посочените количества отпадъци са включени отпадъците, депонирани през 

2010 г., 2011 г., 2012 г., 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г., 2019 г. и 2020 

г. 

 

4. Технология на депониране – смесено депониране на отпадъците от т. 3 с 

откривка от минните дейности при спазване на съотношение до 15% отпадъци (с 

оптимална влажност от 15% до 25%) от общото количество депонирана маса. 

 

5. Продължителност на експлоатация – непрекъсната, за периода на 

експлоатация на депото. 
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6. Свободен капацитет на депото –  за приемане на 65 555 882 тона отпадъци. 

 

7. Поведение /слягания/ на повърхността на тялото на депото 

 

В аспекта на земната механика „слягането” представлява „вертикална деформация на 

земната основа”. В този смисъл е невъзможно, а и некоректно определяне /измерване/ на 

слягане на повърхността на тялото на депото. На Депото за неопасни отпадъци „Насипище 

Медникарово” два пъти годишно се извършва маркшайдерски замер, посредством който се 

отчитат и контролират заложените за нормална експлоатация на депото параметри. При 

технологията на изграждане и експлоатация на депото /свободно отсипване-уплътняване-

свободно отсипване/ не е възможно да бъде извършен мониторинг на показателя „слягане”, 

тай като депото се надгражда непрекъснато с новоотсипания материал. 

Експлоатацията на депото се осъществява въз основа на одобрен технически проект за 

развитие на „Насипище Медникарово”. 

 

По Условие 11.8.4.2 докладваме следната информация за количествата депонирани 

отпадъци на депото, през 2020 г.: 

- 10 01 01 - Сгурия, шлака и дънна пепел от котли (с изключение на пепел от котли, 

упомената в 10 01 04), в количество 254997,197 t; 

- 10 01 02 -Увлечена/летяща пепел от изгаряне на въглища,в количество1469993,962 t;  

- 10 01 05 - Твърди отпадъци от реакции на основата на калций, получени при 

десулфуризация на отпадъчните газове в количество 439834,353 t; 

- 10 01 21- утайки от пречистване на отпадъчни води на мястото на образуване, 

различни от упоменатите в 10 01 20  в количество 616,256 t; 

- 10 01 23 - утайки от водни разтвори при почистване на котли, различни от 

упоменатите в 10 01 22, в количество 5,053 t; 

- 19 09 02 - утайки от избистряне на вода(утайки от коагулация в реактор-утаител) в 

количество 16,304 t; 

- 19 09 03 - утайки от декарбонизиране, в количество 199,875 t;  

- 19 09 06 - разтвори и утайки от регенерация на йонообменници, в количество 0 t. 

Депонираните отпадъци са с оптимална влажност от 15% до 25%. 

Общото количество приети отпадъци от „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, за 

периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г., е  2 165 663 тона. 

 

Общото количество депонирани отпадъци, с код и наименование 01 01 02 - отпадъци от 

разкриване и добив на неметални полезни изкопаеми /откривка от РТНК 5/ и производствени 

отпадъци от ТЕЦ 3,  за отчетния период от 01.01.2020 – 31.12.2020 г., е 21 520 773 тона. 

 

За 2020 г., количеството на отпадъците е 10,1 % от общото количество на депонирани 

материали /откривка и отпадъци/, с което е изпълнено Условие 11.5.1.1, съгласно което 

отпадъците не трябва да надвишават 15 % от общото количество. 

 

В почвата няма пренос и изпускане на замърсители от дейността на депото на вещества, 

посочени в приложение II на Регламент № 166/2006 год. Поради това няма замърсители, 

които да се докладват, съгласно Условие 11.8.8. 

 

4.5 Шум 

 Съгласно Условие 12.2.1 и Условие 12.2.2 от КР при експлоатацията на депото е 

необходимо да извършваме наблюдение на общата звукова мощност и на еквивалентните 
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нива на шум в определени точки по оградата на площадката и в мястото на въздействие 

веднъж на две години. 

Основни източници на шум по време на експлоатация на ДНО „Насипище 

Медникарово” са: Абзетцер (насипообразувател) As 12500, ГТЛ, Булдозери, Задвижващи 

станции /ЗС/. 

Всички съоръжения, работещи в основния технологичен процес - насипване на сместа 

(откривка и пепелина) в тялото на депото – се задвижват с електрически двигатели, 

характеризиращите се с ниски нива на звукови емисии. Всички съоръжения са под редовен, 

постоянен сервизен надзор, включващ перманентно смазване на механични, движещи се 

елементи и подмяна на дефектирали. Транспортните ленти от гумено платно са с ниско ниво 

на шумова емисия, понеже при съприкосновение с металните ролки на транспортьорите 

създават по-високо съпротивление и намаляват вибрирането. Помощната техника на 

сервизните екипи и строителната изкопна техника, работеща при техническата рекултивация 

е с гарантирано ниво на звукова мощност на шума, излъчван във въздуха, съгласно 

НАРЕДБА за съществените изисквания и оценяване съответствието на машини и 

съоръжения, които работят на открито, по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха 

(приета с ПМС № 22 /2004 г.). 

Горепосочените източници на шум на площадката на депото са подвижни и постоянно 

променят своето местоположение, съобразно плана за експлоатация и технологията на 

Депото. 

 През отчетния период са проведени измервания на емисиите на шум в околната среда 

(Условие 12.3.3). Дружеството извърши измервания на дневно, вечерно и нощно ниво на 

шум, съгласно заложения собствен мониторинг в комплексното разрешително, с 

периодичност веднъж на 2 години. 

Наблюденията са проведени при спазване изискванията на чл. 16, ал. 2 и чл. 18 от 

Наредба №54/13.12.2010 г. и в съответствие с “Методика за определяне на общата звукова 

мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и определяне нивото на 

шума в мястото на въздействие”.  

1. Протокол от изпитване № 1670-Ш/09.10.2020 г.  

Период на измерване - дневно ниво на шум – от 16:05 до 17:45 ч. Шест броя измерителни 

точки (ИТ) в местата на въздействие (МВ) и шест броя измерителни точки по границата на 

площадката, обозначени на приложената план-скица на депо „НМ”. 

 1670 – МВ1 – място на въздействие – с. Медникарово, ул. Волга № 30; 

 1670 – МВ 2 – място на въздействие – с. Искрица – последната къща № 2; 

 1670– МВ 3 – място на въздействие – с. Мъдрец, ул. Дружба № 8; 

 1670 – МВ 4 – място на въздействие – с. Главан, ул. Сакар № 70; 

 1670– МВ5 – място на въздействие – с. Помощник – последна къща от Трънкова 

махала; 

 1670 – МВ 6 – място на въздействие – с. Тянево – последната къща № 226. 

 1670– ИТ1 – в северозападната част на насипището;  

 1670 – ИТ2 - в северната част на насипището; 

 1670 – ИТ3 - в североизточната част на насипището; 

 1670 – ИТ4 - в югоизточната част на насипището; 

 1670 – ИТ5 – в южната част на насипището; 
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 1670 – ИТ6 – в югозападната част на насипището. 

2. Протокол от изпитване № 1672-Ш/09.10.2020 г.  

Период на измерване - вечерно ниво на шум – от 19:10 до 20:50 ч. Шест броя 

измерителни точки (ИТ) в местата на въздействие (МВ) и шест броя измерителни 

точки по границата на площадката, обозначени на приложената план-скица на депо 

„НМ”. 

 1672– МВ1 – място на въздействие – с. Медникарово, ул. Волга № 30; 

o 1672 – МВ 2 – място на въздействие – с. Искрица – последната къща № 2; 

o 1672 – МВ 3 – място на въздействие – с. Мъдрец, ул. Дружба № 8; 

o 1672 – МВ 4 – място на въздействие – с. Главан, ул. Сакар № 70; 

 1672– МВ5 – място на въздействие – с. Помощник – последна къща от Трънкова 

махала; 

o 1672 – МВ 6 – място на въздействие – с. Тянево – последната къща № 226. 

o 1672 – ИТ1 – в северозападната част на насипището;  

o 1672 – ИТ2 - в северната част на насипището; 

o 1672 – ИТ3 - в североизточната част на насипището; 

o 1672 – ИТ4 - в югоизточната част на насипището; 

o 1672 – ИТ5 – в южната част на насипището; 

o 1672 – ИТ6 – в югозападната част на насипището.  

 

3. Протокол от изпитване № 1676-Ш/09.10.2020 г.  

Период на измерване - нощно ниво на шум – от 00:35 до 02:10 ч. Шест броя измерителни 

точки (ИТ) в местата на въздействие (МВ) и шест броя измерителни точки по границата на 

площадката, обозначени на приложената план-скица на депо „НМ”. 

 1676 – МВ1 – място на въздействие – с. Медникарово, ул. Волга № 30; 

o 1676– МВ 2 – място на въздействие – с. Искрица – последната къща № 2; 

o 1676 – МВ 3 – място на въздействие – с. Мъдрец, ул. Дружба № 8; 

o 1676 – МВ 4 – място на въздействие – с. Главан, ул. Сакар № 70; 

 1676 – МВ5 – място на въздействие – с. Помощник – последна къща от Трънкова 

махала; 

o 1676– МВ 6 – място на въздействие – с. Тянево – последната къща № 226. 

o 1676– ИТ1 – в северозападната част на насипището;  

o 1676 – ИТ2 - в северната част на насипището; 

o 1676– ИТ3 - в североизточната част на насипището; 

o 1676– ИТ4 - в югоизточната част на насипището; 

o 1676 – ИТ5 – в южната част на насипището; 

o 1676 – ИТ6 – в югозападната част на насипището. 
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 За периода от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., в Дружеството няма постъпили жалби за 

шум от дейността на депото, няма установени несъответствия с поставените в 

разрешителното максимално допустими нива, и затова няма предприети коригиращи 

действия (Условие 12.3.3). 

 

 Като част от Системата за управление на околната среда са изготвени инструкциите: 

 КРИ 12.2.2 – НМ Инструкция за наблюдение на показателите за шум от 

дейността на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”; 

 КРИ 12.2.3 – НМ Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

установените нива на шум по границите на производствената площадка и в 

мястото на въздействие с разрешените такива, установяване на причините за 

допуснатите несъответствия и предприемане на коригиращи действия. 

4.6 Опазване на почвата и подземните води от замърсяване 

 

Съгласно Условие 13.1, Условие 13.4 и Условие 13.7.2 в Дружеството се прилагат 

следните инструкции: 

 КРИ 13.1 - НМ   Инструкция за проверки за наличие на течове от тръбопроводи и 

оборудване, разположени на открито, установяване на причините и 

предприемане на коригиращи действия; 

 КРИ 13.4 - НМ Инструкция за отстраняване на разливи от вещества/препарати, 

които могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на 

образуваните отпадъци; 

 КРИ 13.7.2 - НМ Инструкция за периодична оценка на съответствието на 

концентрациите на замърсителите в подземните води с определените 

стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на 

причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. 

Резултатите от проверките за наличие на течове от тръбопроводи и оборудване, 

разположено на открито се документират в Дневник за разливи, в който се водят ежемесечни 

записи. Информация за наличие на разливи на площадката на депото се документира и в 

Справка за изпълнение на условията от Комплексно разрешително на Депо за неопасни 

отпадъци „Насипище Медникарово”, която се изготвя всеки месец от Ръководител Участък 

РТНК 5. 

 

За периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г., не са установени разливи и не се е налагало 

предприемане на коригиращи действия (Условие 13.8.6), както и не са възниквали аварийни 

ситуации, които могат да предизвикат замърсяване на подземните води (Условие 13.9).  

 

Комплексното разрешително, Условие 13.7.1 изисква по време на експлоатацията на 

депото да се провежда собствен мониторинг на подземните води от 3 броя точки на 

пробовземане, по показателите, посочени в Таблица 13.7.1 и от акредитирана лаборатория. 

 

Точки на пробовземане: 3 бр. мониторингови пункта: 

- Пункт за мониторинг № 1, с координати: 42º06’59,2” СШ; 26º01’27,3” ИД 

- Пункт за мониторинг № 2, с координати: 42º06’42,4” СШ; 26º02’16,9” ИД 

- Пункт за мониторинг № 3, с координати: 42º03’41,0” СШ; 26º03’10,0” ИД, 

обозначени в приложение № 9.7. от заявлението за издаване на КР. 
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За периода 01.01.2020 – 31.12.2020 г., е проведен 2 пъти мониторинг на подземните води 

– през месец юни и през месец декември, по показателите от Условие 13.7.1, Таблица 13.7.1 

(Условие 13.8.5). Резултатите от изпитванията са попълнени в Таблица 7 – Опазване на 

подземните води. 

 

След получаване на Протоколите от изпитванията от акредитирана лаборатория „СЖС 

България” София, е приложена инструкцията по Условие 13.7.2 – извършена е периодична 

оценка на съответствието на концентрациите на замърсителите в подземните води с 

определените стойности за стандарти за качество на подземните води, установяване на 

причините за несъответствие и предприемане на коригиращи действия. Изготвени са 6 броя 

документи КРД 13.8.3 – НМ - Оценка на съответствието на концентрациите на вредни 

вещества в подземните води с определените стойности за стандарти за качество на 

подземните води – за всеки пункт за мониторинг и за всяко изпитване поотделно, вкл. за 

радиологичния мониторинг. Изготвени са 4 броя Протоколи за несъответствие, в които са 

анализирани причините за установените несъответствия. Превишенията на стандартите за 

качество на подземните води по показатели ортофосфати и перманганатен индекс, не са 

замърсители, характерни за дейността на депото и не се налага прилагане на коригиращи 

действия от „Мини Марица Изток” ЕАД. 

Резултатите от мониторинга, респективно установените несъответствия са съгласно 

Таблици 7 от настоящия доклад. 

При експлоатацията на съоръженията не се допуска използване на оборудване, от което 

са установени течове, до момента на тяхното отстраняване. Съхраняват се достатъчно 

количество подходящи сорбиращи материали (глини, трици, парцали) за почистване на 

определените за целта места, в случай на разливи. 

 

 В КР няма поставени условия за извършване на собствен мониторинг на почви. 

 

5. ДОКЛАД ПО ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА ПРИВЕЖДАНЕ В 

СЪОТВЕТСТВИЕ С УСЛОВИЯТА НА КР (ИППСУКР) 

 

 Към Комплексно разрешително № 403-H0/2010 г. няма приложена инвестиционна 

програма за привеждане в съответствие. Депото за неопасни отпадъци „Насипище 

Медникарово” отговаря на нормативната уредба по околна среда и към момента не са 

предвидени инвестиционни дейности. 

 

6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА ИНСТАЛАЦИИТЕ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ 

 

През отчетния период от 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г., временно прекратяване на 

работата на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово” (Условие 16.5), е имало 

за периода от 31.07.2020 г. до 07.09.2020 г. 

 Временно са преустановени дейностите по депониране на откривка от минните работи 

на Рудник „Трояново 3” и отпадъци от „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, за извършване 

на планов годишен ремонт на системата. Същият се извършва ежегодно и цели 

безаварийната работа на всички възли, агрегати и съоръжения, чрез които се извършва 

изгребване, транспортиране и насипване на материали от откривката и производствени 

неопасни отпадъци от ТЕЦ. 

 За временното преустановяване на работа е изготвен План за временно прекратяване 

на дейностите, съгласно минималните изисквания на Условие 16.3. Планът е представен на 

РИОСВ Стара Загора. 

 Ремонтните дейности, залегнали в плана са изпълнени в периода на временно 
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преустановяване на работата на депото. 

 

7. СВЪРЗАНИ С ОКОЛНАТА СРЕДА АВАРИИ, ОПЛАКВАНИЯ И ВЪЗРАЖЕНИЯ 

 

7.1 Аварии 

                           

През отчетния период на площадката на Депо за неопасни отпадъци „Насипище 

Медникарово”, не са възниквали аварийни ситуации, свързани с опасност за здравето на 

хората и околната среда.  

 

Съгласно Условие 14.2 от КР е направена Оценка на възможността за изпускане в 

резултат на аварийна ситуация в канализацията на опасни течни вещества, препарати или 

силно замърсена вода, вкл. в резултат от гасене на пожар. 

 При аварийни ситуации е почти невъзможно  залпово замърсяване на повърхностните 

води с нефтопродукти при възникване на евентуални разливи. В такива ситуации се прилага 

Инструкцията по условие 13.4 за отстраняване на разливи от вещества/препарати, които 

могат да замърсят почвата/подземните води и третиране на образуваните отпадъци. 

 При възникване на пожари, веществата, използвани за гасенето им попадат на терена 

на депото и макар и малко вероятно е тяхното попадане в повърхностните води. Технически 

е невъзможно събиране на замърсените води с пожарогасителни вещества, с цел недопускане 

попадането им в повърхностните и подземни води и почви. 

 Имайки предвид отдалечеността на технологичните съоръжения от водоприемниците, 

тяхното замърсяване с нефтопродукти от възникнали разливи и пожарогасителни вещества е 

малко вероятно. 

 

Съгласно Условие 14.4 в Дружеството се прилага КРИ 14.4 - НМ Инструкция с мерки 

за ограничаване или ликвидиране на залпови изпускания на отпадъчни води, вследствие на 

аварийни ситуации. 

 

По Условие 7.3 от Комплексното разрешително докладваме, че през отчетния период 

01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., не са възниквали аварийни или други замърсявания, водещи до 

изпускане на замърсители в околната среда.  

   

Не са планирани промени в работата на инсталацията по Условие 2 от 

разрешителното – Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”. 

 

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

издадено КР. 

  

 През 2020 г., в Дружеството не са постъпили оплаквания или възражения, свързани с 

дейността на Депо за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”. 

  

 По Условие 15.2 от Комплексно разрешително №403-Н0/2010 г., във връзка с 

Условие 15.1 в настоящия доклад представяме следната информация: 

Възможни са два вида отклонения от нормалните технологични режими на работа на 

съоръженията на Депото за неопасни отпадъци „Насипище Медникарово”, а именно: 

1. Преходни режими 

Това са режими, чиято поява е от технологично естество и не могат да бъдат 

избегнати. Такива са преустановяване на дейността на добивните работи и съответно 
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депониране на откривните земни маси и отпадъците от „Контур Глобал Марица Изток 3” АД, 

с цел ремонт, поддръжка и рехабилитация на минното оборудване и спомагателната техника.  

При необходимост от спазване на върховата ел. енергия, системата може да  спира  

всеки ден за 4 часа за планово-предупредителен ремонт (ППР) и евентуално веднъж 

седмично за 12 часа. При отделни случаи, по преценка на Ръководител участък РТНК 5, 

престоят може да е по-дълъг. Ежедневна профилактика и поддръжка се извършва и на 

помощната механизация от обслужващия персонал. Годишният ремонт на основните 

съоръжения се прави като се спират ГЛТ системата с багери в срок от 45 до 60 дни. 

2. Анормални режими 

Появяват се при аварийни ситуации или сериозни отклонения на технологичните 

параметри от нормалните стойности. Те са краткотрайни и траят до отстраняване на 

съответната повреда в агрегатите от специализираните групи за ремонт и поддръжка на 

минното оборудване. Ежедневният ремонт на основните съоръжения за обезпечаване на 

безаварийна работа се извършва по информация от нощните смени и при констатиране на 

неизправност на машините през деня. 

 

И в двата, описани по-горе режима не се извършва депониране на минна маса от 

откривката и производствени неопасни отпадъци от дейността на „Контур Глобал 

Марица Изток 3” АД, което по своята същност е преустановяване работата на депото. В 

този случай не се отделят емисии и не се налага тяхното измерване и контрол. 

 
 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ – ТАБЛИЦИ: 
 

 Таблица 1 - Замърсители по ЕРИПЗ; 

 Таблица 2 - Емисии във въздуха; 

 Таблица 3 - Емисии в отпадъчни води; 

 Таблица 4 - Образуване на отпадъци; 

 Таблица 5 - Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци; 

 Таблица 6 - Шумови емисии; 

 Таблица 7 - Опазване на подземни води; 

 Таблица 8 - Опазване на почви; 

 Таблица 9 - Аварийни ситуации; 

 Таблица 10    - Оплаквания или възражения, свързани с дейността на  

инсталациите, за които е издадено КР; 
 № 11 Приложение  - Протоколи от изпитване нивата на шум. 

 

 

 

 

 



ГДОС за 2020 г., за изпълнение на дейностите по Комплексно разрешително №403-Н0/2010 г. 

 

 
                              ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ “НАСИПИЩЕ МЕДНИКАРОВО”   
   

 

Таблица 1. Замърсители по ЕРИПЗ.  
Няма данни за докладване. 

   Емисионни прагове 

(колона 1) 

Праг на 

пренос на 

замърсители 

извън площ. 

(колона 2) 

Праг за 

производство, 

обработка 

или употреба 

(колона 3) 

№ CAS 

номер 

Замърсител Във 

въздух 

(колона 

1а) 

Във води 

(колона 1 

b) 

В почви 

(колона 1 

c) 

   Kg / год. Kg / год. Kg / год. Kg / год. Kg / год. 

 

 

Таблица 2. Емисии във въздуха.  
В КР няма поставени условия за извършване на мониторинг. 

 

Параметър 

 

Единица 

 

НДЕ, 

съгласно 

КР 

 

Резултати от мониторинг 

Честота 

на 

монито 

ринг 

Съот-

ветствие 

брой/  

% 
Непрекъснат 

мониториг 

Периодичен 

мониторинг 

       

 

Таблица 3. Емисии в отпадъчни води.  

 

1. МПР № 1–р. Реджепа, Протокол от изпитване №1121/02.07.2020 г. 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

 

Активна реакция 

рН 

- 6,0-9,0 7.92±0,16 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 9±3 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Желязо mg/dm3 3,5 0.0082±0,0007 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Метали /общо/ mg/dm3 5 0,05 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Нефтопродукти mg/dm3 10 <0,02* Веднъж на 

шестмесечие 

да 

 

2. МПР № 2 –р. Сръбча, Протокол от изпитване № 1103/02.07.2020 г. 

   
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

 

Активна реакция 

рН 

 - 6,0-9,0 7.94±0,16 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 9±3 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Желязо mg/dm3 3,5 0.0084±0,0007 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Метали /общо/ mg/dm3 5 0,05 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Нефтопродукти mg/dm3 10 <0,02* Веднъж на 

шестмесечие 

да 
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3. МПР № 3 –р. Циганска река, Протокол от изпитване№ 1104/02.07.2020 г. 

 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

 

Активна реакция 

рН 

- 6,0-9,0 8,72±0,18 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 5±2 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Желязо mg/dm3 3,5 <0,005* Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Метали /общо/ mg/dm3 5 0,05 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Нефтопродукти mg/dm3 10 0.021±0.004 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

 
 

 

4. МПР №4 –р. Тарла Дере, Протокол от изпитване № 1105/02.07.2020 г. 

  
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

 

Активна реакция 

рН 

- 6,0-9,0 7.71±0,16 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 6±2 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Желязо mg/dm3 3,5 0,0094±0,0016 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Метали /общо/ mg/dm3 5 0,08 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Нефтопродукти mg/dm3 10 <0,02* Веднъж на 

шестмесечие 

да 

 

 

 

 

5. МПР № 1–р. Реджепа, Протокол от изпитване № 2403/23.12.2020 г. 

 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

 

Активна реакция 

рН 

- 6,0-9,0 7,84±0,16 Веднъж на 

шестмесечие 

- 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 8±2 Веднъж на 

шестмесечие 

- 

Желязо mg/dm3 3,5 0,074±0,0014 Веднъж на 

шестмесечие 

- 

Метали /общо/ mg/dm3 5 0,05 Веднъж на 

шестмесечие 

- 

Нефтопродукти mg/dm3 10 0,027±0,005 Веднъж на 

шестмесечие 

- 
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6. МПР № 2 –р. Сръбча, Протокол от изпитване № 2404/23.12.2020 г. 

   
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

 

Активна реакция 

рН 

 - 6,0-9,0 7,83±0,16 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 8±2 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Желязо mg/dm3 3,5 0,082±0,0017 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Метали /общо/ mg/dm3 5 0,10 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Нефтопродукти mg/dm3 10 <0,02* Веднъж на 

шестмесечие 

да 

 

 

 

7. МПР № 3 –р. Циганска река, Протокол от изпитване№ 2405/23.12.2020 г. 

 
Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

 

Активна реакция 

рН 

- 6,0-9,0 8,68±0,17 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 6±1 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Желязо mg/dm3 3,5 <0,005* Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Метали /общо/ mg/dm3 5 0,06 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Нефтопродукти mg/dm3 10 <0,02* Веднъж на 

шестмесечие 

да 

 
 

 

8. МПР №4 –р. Тарла Дере, Протокол от изпитване № 2406/23.12.2020 г. 

  

Параметър Единица НДЕ, 

съгласно 

КР 

Резултати от мониторинг Честота на 

мониторинг 

Съответ

ствие 

 

Активна реакция 

рН 

- 6,0-9,0 7,67±0,16 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Неразтворени 

вещества 

mg/dm3 50 5±1 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Желязо mg/dm3 3,5 0,008±0,003 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Метали /общо/ mg/dm3 5 0,08 Веднъж на 

шестмесечие 

да 

Нефтопродукти mg/dm3 10 <0,02* Веднъж на 

шестмесечие 

да 
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Таблица 4. Образуване на отпадъци 

 

 

 

 

 

Отпадък 

 

 

 

Код 

Годишно 

количество 

Годишно количество 

за единица продукт 

Временно 

съхранение 

на 

площадката 

Транспортиране – 

собствен 

транспорт/външна 

фирма 

Съответ 

ствие 

 

 

 

Количе

ства 

опреде

лени с 

КР, t/y 

Реално 

измерено 

 t/y 

Количества 

определени 

с КР 
t/tотп 

Реално 

измерено
(1) 

t/tотп 

Желязо и стомана 17 04 05 2,64 0 няма 0 няма СТ (2) да 
Излезли от употреба гуми 16 01 03 25 1,1 няма 1,1 няма Външна фирма да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 5 0 няма 0 няма СТ да 
Нехлорирани хидравлични 

масла на минерална основа 

13 01 10* 17,24 0 няма 0 няма СТ да 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за зъбни 

предавки на минерална основа 

13 02 05* 25 1 няма 1 няма СТ да 

Опаковки, съдържащи опасни 

вещества или замърсени с 

опасни вещества 

15 01 10* 2 0 няма 0 няма СТ да 

Абсорбенти, филтърни 

материали /вкл. маслени 

филтри, неупоменати 

другаде/, кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, замърсени 

с опасни вещества 

15 02 02* 1,5 0 няма 0 няма СТ да 

Оловни акумулаторни 

батерии 

16 06 

01* 
0,5 0,1 няма 0,1 няма СТ да 

Флуоресцентни тръби и 

други отпадъци, съдържащи 

живак 

20 01 

21* 
0,130 0,013 няма 0,013 няма СТ да 

Смесени битови отпадъци 20 03 01 0,8 0,5 няма 0,5 няма Външна фирма да 
Отпадъци от почистване на 

канализационни системи 

20 03 06 0,5 0 няма 0 няма СТ да 
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Таблица 5. Оползотворяване и обезвреждане на отпадъци 

 
 

 

Отпадък 

 

 

Код 

 

 

Оползотв

оряване 

на 

площадк

ата 

 

 

Обезвре

ждане 

на 

площад

ката 

Име на външната фирма, 

извършваща операцията по  

оползотворяване / 

обезвреждане 

извън площадката 

 

 

Съотве

тствие 

 

Желязо и стомана 17 04 05 не не не са предавани да 

Излезли от употреба 

гуми 

16 01 03 не не „Медина Мед“ ООД, Стара 

Загора 

да 

Пластмаса и каучук 19 12 04 да не не са предавани да 

Нехлорирани 

хидравлични масла на 

минерална основа 

13 01 

10* 

не не не са предавани да 

Нехлорирани моторни, 

смазочни и масла за 

зъбни предавки на 

минерална основа 

13 02 

05* 

не не не са предавани да 

Опаковки, съдържащи 

опасни вещества или 

замърсени с опасни 

вещества 

15 01 

10* 

не не не са предавани да 

Абсорбенти, филтърни 

материали /вкл. 

маслени филтри, 

неупоменати другаде/, 

кърпи за изтриване и 

предпазни облекла, 

замърсени с опасни 

вещества 

15 02 

02* 

не не не са предавани да 

Оловни 

акумулаторни 

батерии 

16 06 

01* 

не не не са предавани да 

Флуоресцентни 

тръби и други 

отпадъци, 

съдържащи живак 

20 01 

21* 

не не не са предавани да 

Смесени битови 

отпадъци 

20 03 

01 

не не Община Гълъбово, Отдел 

„Чистота” 

да 

Отпадъци от 

почистване на 

канализационни 

системи 

20 03 

06 

не не не са предавани да 

 

 

Таблица 6. Шумови емисии.  
През отчетния период 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., е извършен собствен мониторинг 

на шум, а именно: 
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Еквивалентни нива на шум по границите на площадката. 

 

№ на 

точката 

Ден 

dB(A) 

 

Вечер 

dB(A) 

 

Нощ 

dB(A) 

 

Гранични 

стойности 

ден, вечер, 

нощ, dB(A) 

Съответ 

ствие 

Да/Не 

Протокол за 

несъответ 

ствие 

№/Дата 

1 37,5±02 36,9±02 38,5±02 70 ДА - 

2 38,0±02 39,7±02 37,6±02 70 ДА - 

3 37,2±02 40,1±02 39,4±02 70 ДА - 

4 38,8±02 38,6±02 37,1±02 70 ДА - 

5 40,2±02 37,7±02 39,6±02 70 ДА - 

6 39,9±02 40,1±02 38,2±02 70 ДА - 
 

Еквивалентни нива на шум в мястото на въздействие. 

 

№ 

на 

точ

кат

а 

Ден 

dB 

(A) 

 

Вечер 

dB 

(A) 

 

Нощ 

dB 

(A) 

 

Гранични 

стойности 

ден, dB(A) 

Гранични 

стойности 

вечер, 

dB(A) 

Гранични 

стойности 

нощ, 

dB(A) 

Съотв

ет 

ствие 

Да/Не 

Прот

окол 

за 

несъо

тветс

твие 

№/Да

та 

1 40,5±02 37,2±02 36,5±02 55 50 45 ДА - 

2 41,7±02 34,6±02 38,0±02 55 50 45 ДА - 

3 3  38,7±02 38,9±02 37,2±02 55 50 45 ДА - 

4 39,0±02 36,5±02 37,1±02 55 50 45 ДА - 

5 40,3±02 39,8±02 36,9±02 55 50 45 ДА - 

6 39,8±02 40,3±02 35,5±02 55 50 45 ДА - 
 

 

Таблица 7. Опазване на подземни води.  

 

Забележка:  Получените резултати от мониторинг са в мерни единици, еднакви с тези на 

концентрацията в подземните води, съгласно КР за съответния показател. 
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1. Пункт за мониторинг №1 

Протокол от акредитирана лаборатория № 1109/02.07.2020 г.  

 

* - по-малко от границата на количествено определяне на метода; 

** - граница на откриваемост 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Стандарт 

за 

качество 

на 

подземни

те води 

Измерена 

стойност 

Съответст

вие 

Да/Не 

Протокол за 

несъответствие 

№/Дата 

1. Активна реакция 
pH 

единици 
 6,5 и  

9,5 
7,20±0,14 

Да  

2.Електропроводимост s/cm 2000 1308±27 Да  

3. Амоний mg/dm3 0.5 <0,013* Да  

4. Нитрати mg/ dm3 50 23,83±0,87 Да  

5. Сулфати mg/ dm3 250 295±30 Не №1/31.08.2020 г. 

6. Хлориди mg/ dm3 250 36,01±1,23 Да  

7. Нитрити mg/ dm3 0.5 <0.05* Да  

8. Ортофосфати mg/ dm3 0.5 <0.05* Да  

9. Обща твърдост 

(сума от калций и 

магнезий) 

geqv/ 

dm3 
12 2,84±0,20 

Да  

10. Калций mg/ dm3 150 131±31 Да  

11. Перманганатен 

индекс 
mg/ dm3 5 1,6±0,4 

Да  

12. Мед mg/ dm3 0,2 <0,0083* Да  

13.Цинк  mg/ dm3 1.0 <0,0103* Да  

14. Олово g/ dm3 10 <3* Да  

15. Кадмий g/ dm3 5,0 <1,1* Да  

16. Никел mg/ dm3 20 <4,9* Да  

17. Хром - общ g/ dm3 50 <4,9* Да  

18. Арсен g/ dm3 10 <3* Да  

19. Нефтопродукти g/ dm3 50 <20* Да  

20. Живак g/ dm3 1,0 <0,3* Да  

21. Желязо - общо g/ dm3 200 <5* Да  
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Протокол от акредитирана лаборатория № 1116/02.07.2020 г.; № 2020/1431/09.07.2020 

г.; 2020/1431А/09.07.2020 г. и 448/02.07.2020 г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Стандарт 

за 

качество 

на 

подземни

те води 

Измерена 

стойност 

Съответст

вие 

Да/Не 

Протокол за 

несъответствие 

№/Дата 

1. Флуориди mg/ dm-3 1,5 0,67±0,04 Да  

2. Натрий mg /dm-3 200 82±5 Да  

3.Цианиди g / dm-3 50 <0,002* Да  

4. Магнезий mg/ dm-3 80 38,85±9,35 Да  

5. Бор mg/ dm-3 1,0 <0,0527* Да  

6. Алуминий g / dm-3 200 <5,8* Да  

7. Манган g / dm-3 50 <10,3* Да  

8. Антимон g / l 5,0 <1* Да  

9. Естествен уран mg / l 0,06 0,043±0,003 Да  

10. Бензен g  / l 1,0 <0,10 Да  

11. Бенз(а)пирен mg / l 0,01 <0,010 Да  

12. 1,2 Дихлоретан g / l 3,0 <0,10 Да  

13. Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 
mg/ dm3 0,10 <0,005* 

Да  

14. Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен 
g  / l 10 <0,10 

Да  

15. Пестициди mg / l 0,01* 

Съгл. 

Приложение 

Пестициди 

Да  

16. Пестициди (общо) mg / l 0,01* 

Съгл. 

Приложение 

Пестициди 

Да  

17. Селен g / l 10 <0,005** Да  

18. Обща бета-

активност 
Bq/ l 1,0 0,049±0,08 

Да  

19. Обща алфа-

активност 
Bq/ l 0,5 0,141±0,026 

Да  

20. Обща индикативна 

доза 
mSv/ y 0,1 0,019±0,004 

Да  
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2. Пункт за мониторинг №2 

 

 

Протокол от акредитирана лаборатория № 1110/02.07.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Стандарт 

за 

качество 

на 

подземни

те води 

Измерена 

стойност 

Съответствие 

Да/Не 

Протокол за 

несъответствие 

№/Дата 

1. Активна реакция 
pH 

единици 
 6,5 и  

9,5 
8,04±0,18 

Да  

2.Електропроводимост s/cm 2000 568,7±11,4 Да  

3. Амоний mg/dm3 0.5 <0,05* Да  

4. Нитрати mg/ dm3 50 1,19±0,12 Да  

5. Сулфати mg/ dm3 250 32,37±1,12 Да  

6. Хлориди mg/ dm3 250 11,02±0,47 Да  

7. Нитрити mg/ dm3 0.5 <0,05* Да  

8. Ортофосфати mg/ dm3 0.5 0,13±0,03 Да  

9. Обща твърдост 

(сума от калций и 

магнезий) 

geqv/ 

dm3 
12 4,61±0,32 

Да  

10. Калций mg/ dm3 150 12,32±3,38 Да  

11. Перманганатен 

индекс 
mg/ dm3 5 0,82±0,22 

Да  

12. Мед mg/ dm3 0,2 <0,0083 Да  

13.Цинк  mg/ dm3 1.0 <0,0103* Да  

14. Олово g/ dm3 10 <3* Да  

15. Кадмий g/ dm3 5,0 <1,1* Да  

16. Никел mg/ dm3 20 <4,9* Да  

17. Хром - общ g/ dm3 50 <4,9* Да  

18. Арсен g/ dm3 10 <3* Да  

19. Нефтопродукти g/ dm3 50 67±12 Не № 2/31.08.2020г. 

20. Живак g/ dm3 1,0 <0.3* Да  

21. Желязо - общо g/ dm3 200 5,6±0,5 Да  



ГДОС за 2020 г., за изпълнение на дейностите по Комплексно разрешително №403-Н0/2010 г. 

 

                              ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ ОТПАДЪЦИ “НАСИПИЩЕ МЕДНИКАРОВО”               47 

    

 

Протокол от акредитирана лаборатория № 1110/02.07.2020 г.; № 2020/1436/09.07.2020 

г.; 2020/1436А/09.07.2020 г. и 453/02.07.2020 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Стандарт 

за 

качество 

на 

подземни

те води 

Измерена 

стойност 

Съответствие 

Да/Не 

Протокол за 

несъответствие 

№/Дата 

1. Флуориди mg/ dm-3 1,5 3,69±0,25 Не № 2/31.08.2020 г. 

2. Натрий mg /dm-3 200 90±6 Да  

3.Цианиди g / dm-3 50 <0,002* Да  

4. Магнезий mg/ dm-3 80 <9* Да  

5. Бор mg/ dm-3 1,0 0,3828±0,0238 Да  

6. Алуминий g / dm-3 200 <5,8* Да  

7. Манган g / dm-3 50 59,2±3,7 Не № 2/31.08.2020 г. 

8. Антимон g / l 5,0 <1* Да  

9. Естествен уран mg / l 0,06 <0,005** Да  

10. Бензен g  / l 1,0 <0,10 Да  

11. Бенз(а)пирен mg / l 0,01 <0,010 Да  

12. 1,2 Дихлоретан g / l 3,0 <0,10 Да  

13. Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 
mg/ dm3 0,10 <0,005* 

Да 

 

14. Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен 
g  / l 10 <0,10 

Да 
 

15. Пестициди mg / l 0,01* 

Съгл. 

Приложение 

Пестициди 

Да 

 

16. Пестициди (общо) mg / l 0,01* 

Съгл. 

Приложение 

Пестициди 

Да 

 

17. Селен g / l 10 <0,005** Да  

18. Обща бета-

активност 
Bq/ l 1,0 0,078±0,012 

Да 
 

19. Обща алфа-

активност 
Bq/ l 0,5 0,174±0,033 

Да 
 

20. Обща индикативна 

доза 
mSv/ y 0,1 0,024±0,005 

Да 
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3. Пункт за мониторинг №3 

 

 

 

Протокол от акредитирана лаборатория № 1111/02.07.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Стандарт 

за 

качество 

на 

подземни

те води 

Измерена 

стойност 

Съответствие 

Да/Не 

Протокол за 

несъответствие 

№/Дата 

1. Активна реакция 
pH 

единици 
 6,5 и  

9,5 
7,21±0,14 

Да  

2.Електропроводимост s/cm 2000 697,7±14,1 Да  

3. Амоний mg/dm3 0.5 <0,05* Да  

4. Нитрати mg/ dm3 50 16,99±0,77 Да  

5. Сулфати mg/ dm3 250 38,64±1,38 Да  

6. Хлориди mg/ dm3 250 9,3±0,4 Да  

7. Нитрити mg/ dm3 0.5 <0,05* Да  

8. Ортофосфати mg/ dm3 0.5 <0,05* Да  

9. Обща твърдост 

(сума от калций и 

магнезий) 

geqv/ 

dm3 
12 5,47±0,38 

Да  

10. Калций mg/ dm3 150 137±38 Да  

11. Перманганатен 

индекс 
mg/ dm3 5 3,20±0,83 

Да  

12. Мед mg/ dm3 0,2 <0,0083* Да  

13.Цинк  mg/ dm3 1.0 0,0124±0,0009 Да  

14. Олово g/ dm3 10 <3* Да  

15. Кадмий g/ dm3 5,0 <1,1* Да  

16. Никел mg/ dm3 20 <4,9* Да  

17. Хром - общ g/ dm3 50 <4,9* Да  

18. Арсен g/ dm3 10 <3* Да  

19. Нефтопродукти g/ dm3 - <20* Да  

20. Живак g/ dm3 1,0 <0,3* Да  

21. Желязо - общо g/ dm3 200 <5* Да  
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Протокол от акредитирана лаборатория № 1111/02.07.2020 г.; № 2020/1437/09.07.2020 

г.; 2020/1437А/09.07.2020 г. и 454/02.07.2020 г.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Стандарт 

за 

качество 

на 

подземни

те води 

Измерена 

стойност 

Съответствие 

Да/Не 

Протокол за 

несъответствие 

№/Дата 

1. Флуориди mg/ dm-3 1,5 0,06±0,01 Да  

2. Натрий mg /dm-3 200 5±0 Да  

3.Цианиди g / dm-3 50 <0,002* Да  

4. Магнезий mg/ dm-3 80 13,81±3,93 Да  

5. Бор mg/ dm-3 1,0 <0,0527* Да  

6. Алуминий g / dm-3 200 <5,8 Да  

7. Манган g / dm-3 50 <10,3* Да  

8. Антимон g / l 5,0 <1* Да  

9. Естествен уран mg / l 0,06 0,008±0,001 Да  

10. Бензен g  / l 1,0 <0,10 Да  

11. Бенз(а)пирен mg / l 0,01 <0,010 Да  

12. 1,2 Дихлоретан g / l 3,0 <0,10 Да  

13. Полициклични 

ароматни 

въглеводороди 
mg/ dm3 0,10 <0,005* 

Да  

14. Тетрахлоретилен и 

трихлоретилен 
g  / l 10 <0,10 

Да  

15. Пестициди mg / l 0,01* 

Съгл. 

Приложение 

Пестициди 

Да  

16. Пестициди (общо) mg / l 0,01* 

Съгл. 

Приложение 

Пестициди 

Да  

17. Селен g / l 10 <0,005** Да  

18. Обща бета-

активност 
Bq/ l 1,0 <0,030 

Да  

19. Обща алфа-

активност 
Bq/ l 0,5 0,071±0,016 

Да  

20. Обща индикативна 

доза 
mSv/ y 0,1 0,010±0,002 

Да  
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4. Пункт за мониторинг №1 

Протокол от акредитирана лаборатория № 2410/23.12.2020 г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Стандарт 

за 

качество 

на 

подземни

те води 

Измерена 

стойност 

Съответст

вие 

Да/Не 

Протокол за 

несъответствие 

№/Дата 

1. Активна реакция 
pH 

единици 
 6,5 и  

9,5 
7,15±0,15 

Да  

2.Електропроводимост s/cm 2000 1253±25 Да  

3. Амоний mg/dm3 0.5 <0,05* Да  

4. Нитрати mg/ dm3 50 20,15±0,99 Да  

5. Сулфати mg/ dm3 250 27,37±4,91 Да  

6. Хлориди mg/ dm3 250 30,4±5,1 Да  

7. Нитрити mg/ dm3 0.5 <0,05* Да  

8. Ортофосфати mg/ dm3 0.5 <0,05* Да  

9. Обща твърдост 

(сума от калций и 

магнезий) 

geqv/ 

dm3 
12 7,04±1,61 

Да  

10. Калций mg/ dm3 150 121±27 Да  

11. Перманганатен 

индекс 
mg/ dm3 5 0,92±0,22 

Да  

12. Мед mg/ dm3 0,2 <0,0083* Да  

13.Цинк  mg/ dm3 1.0 <0,0103* Да  

14. Олово g/ dm3 10 <3* Да  

15. Кадмий g/ dm3 5,0 <1,1* Да  

16. Никел mg/ dm3 20 <4,9* Да  

17. Хром - общ g/ dm3 50 <4,9* Да  

18. Арсен g/ dm3 10 <3* Да  

19. Селен g/ dm3 10 <0,005** Да  

20. Нефтопродукти g/ dm3 - <20* Да  

21. Живак g/ dm3 1,0 <0,3* Да  

22. Желязо - общо g/ dm3 200 <5* Да  
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5. Пункт за мониторинг №2 

Протокол от акредитирана лаборатория № 2411/23.12.2020 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Стандарт 

за 

качество 

на 

подземни

те води 

Измерена 

стойност 

Съответствие 

Да/Не 

Протокол за 

несъответствие 

№/Дата 

1. Активна реакция 
pH 

единици 
 6,5 и  

9,5 
7,70±0,16 

Да  

2.Електропроводимост s/cm 2000 500,4±10,1 Да  

3. Амоний mg/dm3 0.5 <0,05* Да  

4. Нитрати mg/ dm3 50 1,03±0,23 Да  

5. Сулфати mg/ dm3 250 30,3±2,7 Да  

6. Хлориди mg/ dm3 250 2,14±0,24 Да  

7. Нитрити mg/ dm3 0.5 <0,05* Да  

8. Ортофосфати mg/ dm3 0.5 0,11±0,04 Да  

9. Обща твърдост 

(сума от калций и 

магнезий) 

geqv/ 

dm3 
12 1,04±0,23 

Да  

10. Калций mg/ dm3 150 11,9±2,6 Да  

11. Перманганатен 

индекс 
mg/ dm3 5 0,72±0,17 

Да  

12. Мед mg/ dm3 0,2 <0,0083* Да  

13.Цинк  mg/ dm3 1.0 <0,0103* Да  

14. Олово g/ dm3 10 <3* Да  

15. Кадмий g/ dm3 5,0 <1,1* Да  

16. Никел mg/ dm3 20 <4,9* Да  

17. Хром - общ g/ dm3 50 <4,9* Да  

18. Арсен g/ dm3 10 <3* Да  

19. Селен g/ dm3 10 <0,005** Да  

20. Нефтопродукти g/ dm3 - 41±8 Да  

21. Живак g/ dm3 1,0 <0,3* Да  

22. Желязо - общо g/ dm3 200 <5* Да  
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6. Пункт за мониторинг №3 

Протокол от акредитирана лаборатория № 2412 /23.12.2020 г. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показател 
Мерна 

единица 

Стандарт 

за 

качество 

на 

подземни

те води 

Измерена 

стойност 

Съответствие 

Да/Не 

Протокол за 

несъответствие 

№/Дата 

1. Активна реакция 
pH 

единици 
 6,5 и  

9,5 
7,17±0,14 

Да  

2.Електропроводимост s/cm 2000 603±12 Да  

3. Амоний mg/dm3 0.5 <0,05* Да  

4. Нитрати mg/ dm3 50 15,32±1,11 Да  

5. Сулфати mg/ dm3 250 37,14±1,46 Да  

6. Хлориди mg/ dm3 250 8,41±0,43 Да  

7. Нитрити mg/ dm3 0.5 <0,05* Да  

8. Ортофосфати mg/ dm3 0.5 <0,05* Да  

9. Обща твърдост 

(сума от калций и 

магнезий) 

geqv/ 

dm3 
12 6,2±1,4 

Да  

10. Калций mg/ dm3 150 120±27 Да  

11. Перманганатен 

индекс 
mg/ dm3 5 2,1±0,5 

Да  

12. Мед mg/ dm3 0,2 <0,0083* Да  

13.Цинк  mg/ dm3 1.0 0,0113±0,0017 Да  

14. Олово g/ dm3 10 <3* Да  

15. Кадмий g/ dm3 5,0 <1,1* Да  

16. Никел mg/ dm3 20 <4,9* Да  

17. Хром - общ g/ dm3 50 <4,9* Да  

18. Арсен g/ dm3 10 <3* Да  

19. Селен  g/ dm3 10 <0,005** Да  

20. Нефтопродукти g/ dm3 - <20* Да  

21. Живак g/ dm3 1,0 <0,3* Да  

22. Желязо - общо g/ dm3 200 <5* Да  
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Таблица 8. Опазване на почви.  

 

В КР няма поставени условия за извършване на мониторинг на почви. 

 

Показател 

Концентрация 

в почвите 

(базово 

състояние), 

съгласно КР 

Пробовземна 

точка 

Резултати 

от 

мониторинг 

 

Честота на 

мониторинг 

Съответствие 

      

 

 

 

Таблица 9. Аварийни ситуации 

През отчетния период 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., няма възникнали аварийни 

ситуации при дейността на депото, свързани с опасност за околната среда и здравето на 

хората. 

 
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 

През отчетния период 01.01.2020 г. – 31.12.2020 г., няма постъпили оплаквания, 

относно дейността на депото. 

 
Дата на 

оплакването 

или 

възражението 

Приностител 

на 

оплакването 

Причини Предприети 

действия 

Планирани 

действия 

Органи, 

които са 

уведомени 
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№ 11 Приложение  - Протоколи от изпитване нивата на шум 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
 

Удостоверявам верността, точността и пълнотата на представената информация в 

Годишния доклад за 2020 г., за изпълнение на дейностите, за които е предоставено 

Комплексно разрешително №403-Н0/2010 г. на Депо за неопасни отпадъци „Насипище 

Медникарово”, на „Мини Марица изток” ЕАД 

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

от този доклад на трети лица. 

 

 

 

Подпис: ________________________    Дата: ____________________ 

                           

 

Име на подписвания: инж. Андон Андонов 

 

Длъжност в организацията: Изпълнителен директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


